
 

 

 

 

 

 بح ــزــــــالف قــح
 ًــف

 خزٍبز شسٌك احلٍبحا 
 
 مً الشّاج مبً أحبتُ ِتَعِيرصال٘ إىل كل فتاٗ ُم

 فقهية مقارنة ةدراسة حديثي

 أمحد بن حمنود آل رجب  

 مصطفى بن العدوي 
 



 3 إختيار ذريك الحياةحق الفتاة في  

F              e 
 

 

 

 

 رقدٌن فضٍلخ الشٍخ العالهخ احملدس
 ي العدّي حفظَ اهللهصطفى ث

 

 وبعد:الحؿد هلل، والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل، 

آستئذان »أٓ وهق  :ففذا بحث حديثل فؼفل يف مقضقع مـ إهؿقة بؿؽان 

، استئذان مـ ُيراد تزويجفا بؽًرا كاكت أو ثقًبا أو يتقؿة، وكذا حؽؿ «عـد الـؽاح

 استئذان الصغقرة التل لؿ تبؾغ.

، وقد اطتـك -حػظف اهلل تعالك-اهلل/ أحؿد بـ محؿقد بـ رجب أطده أخل يف  

فقف بصحة إحاديث وأثار التل أوردها، وحؽؿ طؾقفا بؿا تستحؼف صحًة أو 

 ضعًػا، فاهلل أسلل أن يقفؼف لؽؾ خقر.

وقد أورد كذلؽ أققال الػؼفاء أصحاب الؿذاهب وغقرهؿ، وقد كظرت  ،هذا 

لؿزيد مـ العؾؿ والعؿؾ  ًعا، فجزاه اهلل خقًرا ووفؼفيف طؿؾف فللػقتف والحؿد هلل كاف

 والدطقة إلك اهلل ورزقـا اهلل وإياه اإلخالص.

 وصؾِّ الؾفؿ طؾك كبقـا محؿد وسؾؿ، والحؿد هلل رب العالؿقـ.

 كتبى

 مصطفٙ بً العدّٚ أبْ عبد اهلل

 هـــ( 2341) غرة رمضان سـة
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وأشفد  وٓ طدوان إٓ طؾك الظالؿقـ، الحؿد هلل رب العالؿقـ والعاقبة لؾؿتؼقـ 

ه وأشفد أنَّ محؿد طبد شريؽ لف ولل الصالحقـ والؿتؼقـ، أٓ الف إٓ اهلل وحده ٓ

 .إمقـ الـبل الصادق  ورسقلف

 أما بعد:

ستؼرار، وكل يستؼقؿ هذا الزواج ادة وسؽـ وقفالزواج مـ أطظؿ الـعؿ، فػقف م 

زواج هذا  الزوج والزوجة، فلي   :الطرفقـٓبد أن يمسس طؾك الرضا والؼبقل مـ 

فؾقس يف كتاب اهلل أو يف  ؟!ديـ يرضك هبذا بؾ أي   ؟!الذي يـبـل طؾك اإلجبار

شخص  أمر أو حث طؾك إكراه الػتاة طؾك الزواج مـ أيِّ  صحقح سـة رسقل اهلل أي  

مفؿا بؾغت درجتف مـ التؼقى واإليؿان والصالح، أو حتك بؿؼايقس أهؾ الدكقا 

 :مفؿا بؾغ غـاه أو مـصبف، بؾ حثت وأمرت الشريعة اإلسالمقة بخالف هذا تؿاًما 

بؾ بػسخ الزواج  ،طتبارأٓ وهق إمر بؿشاورة الػتاة وإخذ برأيفا ووضعف يف آ

كرهت طؾقف أو زوجت بدون مقافؼتفا، بؾ ٓ بد مـ الـظر يف وإبطالف مـ أصؾف إذا اُ 

ولؿا كان شلن كثقر مـ  ؟هذا الشخص أو ٓ تقافؼرأيفا هؾ تقافؼ طؾك الزواج مـ 

تقا وٓ يرجعقا لرأي الػتاة، هبذه الشريعة السؿحة، أن يفؿشقا وٓ يؾتػ الـاس لجفؾٍ 

وٓ هتقاه، بؾ ربؿا دفعقا هبا إلك شقٍخ  ففتزوج البـت مـ شاب ٓ تحب طتبار بف،وآ

 مـ أبقفا، ولؽـف لحب كبقٍر يف السـ، هك ٓ ُتحبف وٓ تريده، بؾ ربؿا يؽقن أكرب

يف والؿال والؿـصب طـد بعض العائالت، ولؿا كان هذا متػشًقا يف كثقر مـ الـاس، 

وهؿ  كثقٍر مـ إوساط، حتك إوساط التك تدطل التؿدن والتحضر والثؼافة،

يعرفقن أو ٓ يعرفقن أهنؿ بنجبارهؿ لؾػتاة طؾك الزواج بؿـ ٓ تحب وٓ هتقى، 

غقر فتاة  ثؿ ماذا يؽقن بعداهلل طرض الحائط وٓ يـػذوكف، يضربقن بلمر رسقل 
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هك ٓ تحبف وٓ تريده، مـ أجؾ  تعقش مـؽسرة مجروحة مؼفقرة مجربة، مع شخص

تؼقا اهلل اباء أن ثرت أن أكتب هذه القرقات، لتؽقن بؿثابة إكذار وكداء لمآ ،هذا كؾف

فال تجربوا فتقاتؽؿ طؾك  ٓ تغػؾقا طـفا،  كبقؽؿ محؿدبسـة يف بـاتؽؿ، وطؾقؽؿ 

الزواج بؿـ ٓ يحبقن، ففـ مـ سقعشـ مع همٓء إزواج ولقس أكتؿ، وإكؿا طؾقؽؿ 

 .الـصح والتذكقر، ورفض الػساق وحسب

 واهلل وراءه قصد السبقل والحؿد هلل رب العالؿقن

 

 

 كتبى

 أمحد بً حمنْد آل رجب

 ّكاٌ الفزاغ مً كتاب٘ ٍذا البخث:

 و(2011ْٓىْٔ/ ا، املْافل شَزٍجز1432ّٓ)شَز رجب 

 قسٍْ خالد بن الٌلَد. - منشأّ أبٌ عنس - الشسقَْ

 01021263228ىشٓل مئ٘ مسيْد، ٍاتف/ 
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 عرتاف ثبجلوٍلاشكس ّ
 

، والػؼقف فؼد أكرمـا اهلل بؼدومـا طؾك شقخـا العالؿ الرباين الؿحدث الؽبقر

 تخريج يديف طؾك وتعؾؿـا -هللا حػظف –فضقؾة الشقخ مصطػك بـ العدوي ، الشفقر

وفؼ مـفج ققيؿ، هق مـفج الؿتؼدمقـ يف إصؾ، وففؿـا مـ   اهلل رسقل حديث

الشقخ كقػ يؽقن تخريج إخبار، وكقػ ُيؿقز الصحقح مـ السؼقؿ، وكقػ تبحث 

إكؿا يؾزم  ،وتدقؼ حتك تؽتشػ طؾة الحديث، وطدم العجؾة يف الحؽؿ طؾك إخبار

مع اإلستػادة مـ أققال كؾ  ،جؿع الطرق والتدققؼ يف إلػاظ الرتيث والصرب طؾك

 .مـ سبؼـا يف هذا العؾؿ الشريػ، ومع طدم إغػال الـظر يف إطالٓت إئؿة الؽبار

ًٓ وأخقًرا ففق صاحب الـعؿة  والػضؾ، ثؿ أشؽر أبل وأمل وأشؽر اهلل أو

ب الػضؾ ، وٓ أكسك أن أشؽر صاح-اهلل مـ كؾ مؽروه وسقء حػظفؿ– وجديت

 بعد اهلل طز وجؾ، حسـة إيام صاحب الػضقؾة العالمة الؿحدث الػؼقف 
َّ
إول طؾل

الؿػسر شقخل الشقخ: أبا طبد اهلل مصطػك بـ العدوي، طؾك ما يؼدمف مـ بذل وقتف 

 وطؾؿف ومالف وجفده: فقؿا أفادين وأفاد إخقاين مـ صؾبة العؾؿ.

 بػضؾ اهلل، بؾ وكاقشتف مع معل هذا البحث كاماًل  وأشؽر شقخـا أن راجع 

فضقؾتف ثالث مرات كاماًل، مرة يف الؿؽتبة يف درس العرض حقث التدققؼ يف كؾ 

بقـ طامة الـاس،  الؿسجد طؾك الؿأل وققل كؾ طالؿ، ويف ،ومتـ ،كؾؿة، وسـد

وطؾؿـل، ووجفـل،  وطؾك الفقاء مباشرة يف قـاة )الحافظ الػضائقة(، فلفادين

كؾ خقر وأصال اهلل طؿره يف صاطتف، فجزاه اهلل كؾ خقر مـ طالؿ  وكصحـل، فجزاه اهلل

 جؾقؾ، وبارك اهلل فقف ويف أوٓده وأهؾ بقتف، وحػظف بحػظف الجؿقؾ. 
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 خطزً يف الجحش
 

مع الحؽؿ طؾقفا بؿا تستحؼ  جؿع إحاديث يف الؿسللة طـ رسقل اهلل  -1

 ؿتؼدمقـ مـفؿ.، ٓ سقؿا الطؾك ققاطد أهؾ الحديثا مـ صحة وضعػً 

 مع الحؽؿ طؾقفا. والتابعقـ إيراد أثار طـ الصحابة -2

 إذا كان يف الؿسللة إجؿاع ذكرتف. -3 

أذكر أققال الؿذاهب إربعة وأققال أهؾ العؾؿ الؿعتربيـ، وبعض  -4

 الؿعاصريـ.

 أذكر بعض الػتاوى ٕهؾ العؾؿ. -5 

 مع ذكر رأيـ وجفة كظري م أرجح يف الؿسللة الخالفقة بؿا يرجحف الدلقؾ -6

 .ؿ يؽـ هـاك خالفوألخص إذا ل شقخل العدوي ،

 :ُٔتيب 

إلك  مع شدة ضعػفا، فلذكر بعضفا مشقًرا ثرقاًكا تتعدد صرق الحديث أو إأح 

 ؾ الحقاشل طؾك الؼارئ، وإكؿا كبفتثؼغقر ثابت، حتك ٓ أ أنَّ هـاك غقرها لؽـف

الطرق التل لؿ كقردها يف تخريج  طؾك هذا حتك ٓ يظـ شخص أكـا غػؾـا طـ

 إخبار.

 وصلِّ الؾفم عؾى محؿد وآله وصحبه وسؾم.

 والحؿد هلل رب العالؿقن.
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 ٍدـــــمتِ 
 

 وبعد:   الحؿد هلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل

 يخرج عن حالقن: الؿرأة حالفا ٓ

 .البؽر  ـ 2    .الثقب  ـ 1

  :بذنىَاال تشّج الثٔب إالأّاًل الثٔب . 

، إٓ وُكؼؾ اإلجؿاع ؽ صحقح السـة،والدلقؾ طؾك ذلٓ تـؽح الثقب إٓ بنذهنا: 

.  مـ شذَّ

  :٘األدل٘ مً الضي 

َٓ َ ُتـَْؽُح األَيُِّم َحتَّى ُتْسَتْلَمَر، َوَٓ »: قال: قال رسقل اهلل  طـ أبل هريرة  -1

 َيا رَ  َن َقاُلوا:ى ُتْسَتْلذُتـَْؽُح اْلبِْؽُر َحتَّ 
ِ
 .(1)«َقاَل: َأْن َتْسُؽت ؟َوَكْقَف إِْذُكَفا ،ُسوَل اهلل

ـْ َخـَْساَء بِـِْت ِخَذاٍم  -2 ـِ َجاِرَيَة، َط ْ َيِزيَد ْب
ٍع، اْبـَل ، َوُمَجؿِّ ـِ ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ َط

َ َثقٌِّب َفَؽِرَهْت َذلَِؽ، َفَلَتْت َرُسقَل 
َجَفا َوْهل ِة، َأنَّ َأَباَها َزوَّ   إَْكَصاِريَّ

ِ
اهلل

َفَردَّ » 

 .(2)«كَِؽاَحهُ 

                                                 

 (.1419(، ومسؾؿ )5136أخرجف البخاري ) متػق عؾقه: (1)

وإيؿ هل الثقب، والثقب مـ الـساء: هل التل تزوجت وفارقفا زوجفا بليِّ  «:قؾت أحؿد»

فا. وجف كا ( : 9/98« )الػتح»قال الحافظ يف  (.2/153« )لسان العرب»ن بعد أن مسَّ

وضاهر الحديث أن إيؿ هل الثقب التل فارقفا زوجفا بؿقت أو صالق: لؿؼابؾتفا البؽر، "

  اهـ.  "وهذا هق إصؾ يف إيؿ

(، وأبق داود 6945(، و)5138« )صحقحف»أخرجف البخاري يف غقر مقضع مـ  صحقح: (2)
= 
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َأنَّ الـَّبِكَّ  ،ڤطـ ابـ طباس  -3
 

َواْلبِْؽُر  ،بِـَْػِسَفا ِمْن َولِقَِّفا الثَّقُِّب َأَحق  »َقاَل:  

 .(1)«َوإِْذُكَفا ُسُؽوُتَفا ،ُتْسَتْلَمرُ 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 .( وغقرهؿا2111)

لقس بؼصد  -وهق آخر حديث يف العؾؾ كؾفا -( 434/ 15« )العؾؾ»وذكره الدارقطـل يف 

 «.صحقحف»تضعقػف إكؿا لبقان أوجف اختالٍف يف بعض صرقف، ورجح ما أخرجف البخاري يف 

 والصحقح أن خـساء كاكت ثقًبا ولؿ تؽـ بؽًرا  :تـبقه

وي: الصحقح رواية مـ رواه بؾػظ: )ثقب( حقـ قال شقخـا أبق طبد اهلل مصطػك بـ العد

 طرضت طؾقف الحديث، والرواية التل فقفا أهنا كاكت بؽًرا ضعقػة ٓ تثبت، واهلل أطؾؿ. 

 أما ققلف: )والبؽر يستلذهنا أبقها( فشاذة والقؽ بقان ذلؽ: صحقح: (1)

ؿا مسؾؿ ( ومـ صريؼف556، )«ســف»(، وسعقد يف 4« )الؿقصل»الحديث أخرجف مالؽ يف  

 ( مـ صريؼ سعقد بـ مـصقر، ويحقك بـ يحقك، وقتقبة بـ سعقد، 1421« )صحقحف»يف 

(، 1118(، والرتمذي )1/221« )مسـده»(، ويف 5/179« )إم»وأخرجف الشافعل يف 

( مـ صريؼ الؼعـبل، 2198( مـ صريؼ قتقبة بـ سعقد، وأبل داود )3261والـسائل )

 ( مـ صريؼ شعبة بـ الحجاج.4254، وأبق طقاكة )(3261وأحؿد بـ يقكس، والـسائل )

 ( مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ مقسك السدي.1871وأخرجف ابـ ماجة ) 

 ( مـ صريؼ طبد الرحؿـ بـ مفدي.1/219« )الؿسـد»وأحؿد يف  

( مـ صريؼ وكقع بـ 719« )الؿـتؼك»(، ومـ صريؼف ابـ الجارود يف 1/345وأحؿد ) 

 ( مـ صريؼ طبد اهلل بـ كؿقر. 1/362ؽ )كذل« الؿسـد»الجراح. وأحؿد يف 

( مـ 4249( مـ صريؼ خالد بـ مخؾد، وأخرجف أبق طقاكة )2234« )ســف»والدرامل يف 

( مـ صريؼ سػقان الثقري، والدارقطـل يف 4252وأبق طقاكة ) صريؼ طبد اهلل بـ وهب،

بـ ( مـ صريؼ يحقل 3584والدارقطـل ) ( مـ صريؼ زيد بـ الحباب،3581« )ســف»

 سعقد. 

وغقرهؿ، كؾفؿ )أربعة طشر راوًيا وأكثر( : طـ مالؽ بـ أكس، طـ طبد اهلل بـ الػضؾ، طـ 

ـْ َولِقَِّفا، َواْلبِْؽُر : »كافع بـ جبقر، طـ ابـ طباس، قال: قال رسقل اهلل 
َيُِّؿ َأَحؼ  بِـَْػِسَفا مِ ْٕ ا

 «.ُتْسَتْلَذُن فِل َكْػِسَفا، َوإِْذُكَفا ُصَؿاُتَفا

 قد تابع مالًؽا يف هذا الحديث سػقان الثقري: و 
= 
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 = 

( طـ الثقري، طـ طبد اهلل بـ الػضؾ، طـ كافع 11282« )مصـػف»فلخرجف طبد الرزاق يف 

 بـ جبقر بـ مطعؿ، طـ ابـ طباس مرفقًطا بف.

 وهذا هق الؾػظ الثابت الصحقح لؾحديث. )قؾت أحؿد( :

 طؾقف فقف: أما سػقان بـ طققـة فؼد روى هذا الحديث واختؾػ

 ( يف الؿتابعات مـ صريؼ ابـ أبل طؿر.1421فرواه مسؾؿ )

( مـ صريؼ محؿد بـ مـصقر، وابـ 3264(، والـسائل )1/219« )الؿسـد»وأحؿد يف  

( مـ صريؼ 3582« )ســف»( مـ صريؼ هارون بـ معروف، والدارقطـل يف 4188حبان )

بـ طققـة، طـ زياد بـ سعد، يقسػ بـ مقسك، وطؿر بـ طؾل، وغقرهؿ، كؾفؿ طـ سػقان 

طـ طبد اهلل بـ الػضؾ، طـ كافع بـ جبقر، طـ ابـ طباس مرفقًطا بؾػظ: )والبؽر يستلذهنا 

 أبقها(.

(، وأبق 527« )مسـده»( مـ صريؼ قتقبة بـ سعقد، والحؿقدي يف 1421وأخرجف مسؾؿ )

« أثار مشؽؾ»( مـ صريؼ أحؿد بـ حـبؾ، والطحاوي يف 4255« )الؿستخرج»طقاكة يف 

( مـ صريؼ أسد بـ مقسك، وغقرهؿ، كؾفؿ طـ سػقان بـ طققـة، طـ زياد بـ سعد، 5734)

بؾػظ: )الثَّقُِّب َأَحؼ  بِـَْػِسَفا  طـ طبد اهلل بـ الػضؾ، طـ كافع بـ جبقر، طـ ابـ طباس مرفقًطا

ـْ َولِقَِّفا، َواْلبِْؽُر ُتْسَتْلَمُر( 
 مِ

تبقـ  ان هبذه الصقرة، والرواة طـف ثؼات طؾك القجفقـ:فؾؿا وقع الخالف طؾك سػق :()قؾت

أنَّ القهؿ مـ سػقان بـ طققـة يف زيادة لػظة: )يستلذهنا أبقها(، والؼقل بتقهقؿ سػقان لميت 

 ذكره:

 ـ خالػف مالؽ والثقري. 1

 ـ اختُؾػ طؾقف، والرواة طـف طؾك القجفقـ ثؼات أثبات.  2

 ؿف يف هذه الؾػظة.ـ كص غقر واحد مـ العؾؿاء طؾك وه 3

 وإلقك أقوال العؾؿاء يف هذه الزيادة:

وأما ققل ابـ طققـة، طـ : (351/ 4« )ســ الدارقطـل»ـ ققل الدارقطـل ـرحؿف اهلل ـ اكظر  1

طؾك هذا الؾػظ  ( ، فنكا ٓ كعؾؿ أحًدا وافؼ ابـ طققـةوالبؽر يستلمرها أبوهازياد بـ سعد: )

 واهلل أطؾؿ. ولعؾف ذكره مـ حػظف فسبؼ لساكف،

أبقها لقس ( : »2199طؼب حديث رقؿ )« الســ»قال أبق داود السجستاين صاحب  -2

 «.بؿحػقظ

وزيادة ابـ طققـة غقر محػقضة، واهلل ( : »116/ 7« )الســ الؽربى»ـ قال البقفؼل يف  3
= 
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 ▲الؿممـقـ َطاِئَشَة  مِّ طـ أُ  -4
ِ
ْلَمُر الـَِّساُء فِل ُيْستَ  ،، َقاَلْت: ُقْؾُت َيا َرُسقَل اهلل

؟ َقاَل:  َـّ ُسَؽاُتَفا  »ُقْؾت: َفنِنَّ اْلبِْؽَر ُتْسَتْلَمُر َفَتْسَتِحل َفَتْسُؽُت؟ َقاَل:  .«كعم»َأْبَضاِطِف

 . (1)«إِْذُكَفا

َٓ » قال: طـ الـبل  ، طـ أبل هريرة -5 َٓ ُتـَْؽُح الثَّقُِّب َحتَّى ُتْسَتْلَمَر، َو

ُؿوُت ُتـَْؽُح البِْؽُر   .(2)«َحتَّى ُتْسَتْلَذَن، َوإِْذُكَفا الص 

 از:ـــــــاآلث  

َـّ »أثر طبد اهلل بـ طؿر:  -1 ـُ ُطَؿَر َيْسَتْلمُِر َبـَاتِِف فِل كَِؽاِحِف  .(3)«َكاَن اْب

َُب اْلبِْؽَر َوالثَّقَِّب  »قال: ،لأثر الشعب-2  ْٕ  .(4)«َيْسَتْلمُِر ا

 َتْؽَرُهفُ  َٓ ُيْؽِرهُ »قال:  أثر صاوس،-3
َ
ُجُؾ اْبـََتُف الثَّقَِّب َطَؾك كَِؽاٍح ِهل  .(5)«الرَّ

ـِ ُجَرْيٍج َقاَل: ُقْؾُت لَِعَطاٍء: َأُتْسَتْلَمُر الـَِّساُء فِل » أثر ططاء بـ أبك رباح: -4 ـِ اْب َط

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 «.أطؾؿ

 (.1421(، ومسؾؿ)6946أخرجف البخاري ) متػق عؾقه: (1)

(، والبزار 2232(، والدارمل )1871(، وابـ ماجف )1117)أخرجف الرتمذي  صحقح: (2)

(، كؾفؿ مـ صريؼ إوزاطل: طـ يحقك 4241« )مستخرج أبل طقاكة»(، ويف 1582/ 15)

، بف. ويحقك بـ أبل كثقر ثؼة يدلس، بـ كثقر، طـ أبل سؾؿة، طـ أبل هريرة، طـ الـبل 

 «.الؿستخرج»وقد صرح بالتحديث كؿا طـد أبل طقاكة يف 

( بسـد رجالف ثؼات إٓ أن فقف 11329« )مصـػف»أخرجف طبد الرزاق يف  :رجاله ثؼات (3)

حبقًبا لؿ أطرفف، وبالبحث يف تالمقذ كافع مقلك ابـ طؿر تبقـ لل حبقبان، وكالهؿا ثؼة فال 

 يضر إذا كان حبقب هذا ثؼة، فإثر صحقح كؿا ذكرت وإٓ فال، واهلل أطؾؿ. 

 ( طـ الثقري، طـ طاصؿ، طـ الشعبل. 11331« )مصـػف»زاق يف أخرجف طبد الر صحقح: (4)

 ( ثـا طبدة بـ سؾقؿان، طـ هشام، طـ الشعبل16216ورواه ابـ أبل شقبة )

(، وفقف: ابـ جريج مدلس وقد طـعـ، وسؾقؿان 16218أخرجف ابـ أبل شقبة ) ضعقف: (5)

 إزدي صدوق يخطئ.
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َـّ الثَّقُِّب َواْلبِْؽُر؟ َقاَل:  َُب َيْسَتْلمُِر؟ «َكَعؿْ »َأْبَضاِطِف ْٕ  .(1)«َقاَل: َكَعؿْ ، ُقْؾُت: َوا

ُتْسَتْلَمُر الـَِّساُء فِل »َقاَل: َسِؿْعُتُف َيُؼقُل: طـ أبقف  ،سابـ صاو طـ»أثر صاوس:  -5

َـّ  َٓ « َأْبَضاِطِف َجاَل فِل َذلَِؽ بَِؿـِْزَلِة اْلَبـَاِت،  َّٓ الرِّ ـُ َصاُوٍس: إِ َقاَل: َوَقاَل لِل اْب

 .(2)«ُيْؽَرُهقا، َوَأَشد  َبْلًسا

 إلمجاع: ا 

ورد  الـؽاح إذا كاكت ثقًبا فزوجت بغقر رضاها »:  قال الحافظ ابن حجر 

 .(3)«إجؿاع، إٓ ما كؼؾ طـ الحسـ أكف أجاز إجبار إب لؾثقب ولق كرهت

وأجؿعق أن كؽاح إب ابـتف الثقب بغقر رضاها ٓ »:قال ابن الؿـذر 

 .(4)«يجقز

طؾك أن تزويج الثقب البالغة العاقؾة اتػؼ أهؾ العؾؿ »: قال اإلمام البغوي 

 .(5)«فالـؽاح مردود :ولقفا دون إذهنا ٓ يجقز دون إذهنا، فنن زوجفا

وأما البالغ الثقب فال يجقز تزويجفا بغقر »: قال شقخ اإلسالم ابن تقؿقة 

ٓ لألب وٓ لغقره بنجؿاع الؿسؾؿقـ وكذلؽ البؽر البالغ لقس لغقر إب  إذهنا

 . (6)«بدون إذهنا بنجؿاع الؿسؾؿقـ والجد تزويجفا

                                                 

( طـ ابـ جريج قال: قؾت لعطاء: 11325« )ػفمصـ» رواه طبد الرزاق يف  إسـاده صحقح: (1)

 وهق ابـ رباح، بف. 

( طـ ابـ جريج، طـ ابـ صاوس، 11326«)مصـػف»رواه طبد الرزاق يف  إسـاده صحقح: (2)

 طـ أبقف.

 (.111/ 9« )الػتح» (3)

 (.73/ 1« )اإلجؿاع» (4)

 (.31/ 9« )شرح السـة» (5)

 (. 39/ 32«)مجؿقع الػتاوى » (6)
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  :ٕأقٌال العلنا 

  :كؽاح الثقب ٓ يـػذ بدون رضاها، وهق مجؿع » :قال السرخسياألحياف

 .(1)«طؾقف

  :٘قؾت: فالثقب أيؽقن إذهنا »: قال سحـون وغقره من رواة مالك املالٔك

: أتحػظف طـ قؾت .سؽقهتا؟ قال: ٓ، إٓ أن تتؽؾؿ وتستخؾػ القلل طؾك إكؽاحفا

 .(2)«هذا ققل مالؽ مالؽ؟ قال: كعؿ،

 ٔإٓ  البالغ ٓ ُيزوجفا إب وٓ غقره فالثقب» :«الؿجؿوع»جاء يف  : ٘الشافع

 .(3)«برضاها اتػاًقا

 ٘سؿعت أبل يؼقل: الثقب لقس فقف اختالف ٓ تزوج » قال عبد اهلل:: احليابل

 .(4)«إٓ بنذهنا

ـتف الثقب بغقر إذهنا فالـؽاح باصؾ وإن رضقت وإذا زوج اب» قال ابن قدامة: 

 .(5)«بعد

 .(6)«الثقب البالغة العاقؾة لقس لف إجبارها بال كزاع»: قال الؿرداوي 

إذا بؾغت البؽر والثقب لؿ يجز لألب وٓ لغقره أن يزوجفا إٓ » قال ابن حزم:و

 .(7)«وقع ففق مػسقخ، فلما الثقب فتـؽح مـ شاءت وإن كره إب بنذهنا، فنن

                                                 

 (.5/9« )قطالؿبس» (1)

 (. 141/ 2« )الؿدوكة» (2)

 (.326/ 17« )الؿجؿقع شرح الؿذهب» (3)

 (.326/ 1« )مسائؾ اإلمام أحؿد» (4)

 (.416/ 9« )الؿغـل» (5)

 (.57/ 8« )اإلكصاف» (6)

 (.459/ 9« )الؿحؾك» (7)

ك ، فقٓية إب طؾ«وإن كره إب فال كقافؼف طؾقفا»أما ققل أبل محؿد بـ حزم:  ( :)قؾت 
= 
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 باب إذا زوج الرجؾ ابـتف وهل كارهة فـؽاحف مردود(:)ققلف:  » قال الحافظ: 

  .(1)«هؽذا أصؾؼ فشؿؾ البؽر والثقب

والظاهر أن استتئذان الثقب والبؽر شرط يف صحة العؼد: لرده »: قال الشوكاين 

 (2)«كؽاح خـساء بـت خدام. 

 :٘اخلالص 

  :كؾفا التابعقـ وأققال الؿذاهبثبت بالـص واإلجؿاع وأثار طـ بعض  

وما كؼؾ طـ الحسـ  ،(3)أكف ٓ يجقز أن تجرب الثقب طؾك الـؽاح إصالًقا

 ا.ؿيف ذلؽ ففق شذوذ مـف اخالػ ؿاأهن والـخعل ،البصري

، شخص ٓ تحبف وٓ هتقاه وٓ ترضاهفؽقػ لؾقلل أن يجرب الؿرأة طؾك الزواج ب

 ديـ يلمر هبذا؟! أي  

ن الذي سقعقش مع هذا الزوج أوجب استئذاهنا، ثؿ إلؽريؿ بؾ إنَّ الرسقل ا

هك الؿرأة ولقس  :ويـام معف يف فراش واحد ،واحد وتحت سؼػ واحدٍ  يف بقت

 ؟!فؽقػ يسؿح لـػسف أن يؽرهفا طؾك شلء ٓ تحبف وإن زطؿ أكف أصؾح لفا ،والدها

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

: -أي: يؿـعفا مـ التزويج بدون سبب مؼبقل شرًطا-ابـتف البؽر أو الثقب إذا لؿ يؽـ طاضاًل 

)اإليضاح ٕحؽام القٓية يف الـؽاح( يسر  شرط يف صحة الزواج، وقد بقـت هذا يف كتابل:

 اهلل صبعف قريًبا.

 (.111/ 9« )الػتح» (1)

 (. 87/ 12«) كقؾ إوصار» (2)

واختؾػقا هؾ يؿؾؽ »الثقب الؽبقرة، أما الثقب الصغقرة: فؼد قال ابـ هبقرة: هذا فقؿا يتعؾؼ ب (3)

إب إجبار الثقب الصغقرة مـ بـاتف؟ فؼال أبق حـقػة ومالؽ: يؿؾؽ ذلؽ. وقال الشافعل: 

 لقس لف إجبارها بقجف حتك تبؾغ وتلذن.

الؿـع مـ  وٕصحاب أحؿد وجفان، أحدهؿا: جقاز اإلجبار، اختاره طبد العزيز، وأخر:

 (.124/ 2« )اختالف إئؿة العؾؿاء»، اكظر «ذلؽ. اختاره ابـ بطف، وابـ حامد، وغقرهؿا



 15 إختيار ذريك الحياةحق الفتاة في  

F              e 
 

 

. 

 
 مدألة الثانيةال

 ُل رسزأذى الجكس عٌد ًكبحِب؟
 للة طؾك ققلقـ: ؾػ يف الؿساختُ  

  ذاىَا مضتخب.شّج بغري إنىَا ّاصتٝالكْل األّل: أىَا ُت  

 ،والؾقث، وابـ أبل لقؾك ،والشافعل، ورواية طـ أحؿد ،وبف قال مالؽ

  وإسحاق، وهذا لألب والجد فؼط.

دون إب أو الجد فباإلجؿاع ٓ يجقز لفؿ أن يجربوها طؾك الزواج بؿـ  أما ما

  ٓ تريد.

  أدلتَه: ّإلٔك 

: ًٓ لُقعؾؿ أن الؼائؾقـ بلن البؽر تجرب طؾك الـؽاح ٓ يؽاد يصح لفؿ دلقؾ  أو

 فضاًل طـ قؾة أدلتفؿ وها هل: 

، َواْلَقتِقَؿُة َولِيِّ َمَع الثَّقِِّب َأْمرٌ َلْقَس لِؾْ »: استدلقا بؿػفقم الؿخالػة لحديث  األول:

 .(1)«ُتْسَتْلَذُن َوَصْؿُتَفا إِْقَراُرَها

                                                 

(، وابـ حبان يف 3263(، والـسائل )2111أخرجف أبق داود ) :ضعقف بفذا الؾػظ (1)

(، 13681« )ســف»(، والبقفؼل يف 3579« )ســف»(، والدارقطـل يف 4189« )صحقحف»

(، كؾفؿ مـ صريؼ: معؿر بـ راشد، طـ صالح بـ كقسان، 4257« )دهمسـ»وأبق طقاكة يف 

طـ كافع بـ جبقر بـ مطعؿ، طـ ابـ طباس مرفقًطا، بف، خالػ معؿر يف هذا الحديث محؿد 

بـ إسحاق بـ يسار، وسعقد بـ أبل سؾؿة: فرووه طـ صالح بـ كقسان، طـ طبد اهلل بـ 

 مرفقًطا.  الػضؾ، طـ كافع بـ جبقر بـ مطعؿ، طـ ابـ طباس
= 
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 فؿعـاه أكف ما دام لقس لف مع الثقب أمر أن لف طؾك البؽر أمًرا. ا:قالو

 والجقاب طؾك هذا سفؾ ومقسقر: إذ الحديث ضعقػ.  أحؿد(:)قؾت  

أثبت لؾثقب اإلذن وأن ولقفا لقس لف  وطؾك فرض ثبقتف، فؾقس معـك أكف 

ذن يف أحاديث وإكؿا أثبت لفا اإلأكف كػك ذلؽ طـ الػتاة البؽر،  :أمر يف كؽاحفا اطؾقف

 خر.أ

الثَّقُِّب َأَحق  بِـَْػِسَفا ِمْن َولِقَِّفا، » استدلقا بؿا ورد طـ ابـ طباس مرفقًطا: :الثاين 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

ورواه خالد بـ مخؾد، وطبد الرحؿـ بـ مفدي، وشعبة، وسعقد بـ مـصقر، وقتقبة بـ 

سعقد، ويحقك بـ يحقك الؾقثل، وجؿاطة آخرون مـ الثؼات كؾفؿ: طـ مالؽ، طـ طبد اهلل 

(، وأحؿد يف 1421بـ الػضؾ، طـ كافع، طـ ابـ طباس مرفقًطا، بف، كؿا طـد مسؾؿ )

(، 3261(، والـسائل )1118(، والرتمذي )2198أبق داود )(، و1/219)الؿسـد( )

ـْ َولِقَِّفا، َواْلبِْؽُر ُتْسَتْلَذُن فِل َكْػِسَفا...( قال اإلمام 
َيُِّؿ َأَحؼ  بِـَْػِسَفا مِ ْٕ وغقرهؿ، ولػظف: )ا

كذا رواه معؿر، طـ صالح، والذي قبؾف "( : 3579طؼب حديث )« ســف»الدارقطـل يف 

د والؿتـ، ٕن صالًحا لؿ يسؿعف مـ كافع بـ جبقر، وإكؿا سؿعف مـ طبد اهلل أصح يف اإلسـا

بـ الػضؾ طـف، اتػؼ طؾك ذلؽ ابـ اسحاق، وسعقد بـ سؾؿة، طـ صالح، سؿعت 

 ."الـقسابقري يؼقل: الذي طـدي أن معؿًرا أخطل فقف

، طـ طبد ( بنسـاده طـ ابـ إسحاق: ثـا صالح بـ كقسان3575« )ســف»وذكر الدارقطـل يف 

تابعف : »-رحؿف اهلل-اهلل بـ الػضؾ، طـ كافع بـ جبقر، طـ ابـ طباس مرفقًطا، بف، ثؿ قال 

سعقد بـ سؾؿة، طـ صالح بـ كقسان. وخالػفؿا معؿر يف إسـاده فلسؼط مـف رجاًل، 

وخالػفؿا أيضا يف متـف فلتك بؾػظ آخر وهؿ فقف: ٕن كؾ مـ رواه طـ طبد اهلل بـ الػضؾ، 

واه طـ كافع بـ جبقر مع طبد اهلل بـ الػضؾ خالػقا معؿًرا واتػاقفؿ طؾك خالفف وكؾ مـ ر

 «.دلقؾ طؾك وهؿف، واهلل أطؾؿ

 فالحاصل أّن الخبر بفذا الؾػظ ضعقف؛ فقه عؾتان:

آكؼطاع، فصالح بـ كقسان لؿ يسؿعف مـ كافع وإكؿا سؿعف مـ طبد اهلل بـ الػضؾ  :األولى 

 كؿا قال الدارقطـل.

 مخالػة الثؼات، واهلل اطؾؿ. :ةالثاكق
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 .(1)«َواْلبِْؽُر ُتْسَتْلَمُر َوإِْذُكَفا ُسُؽوُتَفا

فدل طؾك أن ولل البؽر  ،جعؾ الثقب أحؼ بـػسفا مـ ولقفا فؽقكف  قالوا: 

 أحؼ هبا مـفا،

  ب الـػس.قلالستحباب، ومـ باب تطق «ُتْسَتْلَمرُ » ققلف وحؿؾقا  

طؾقف فؼالقا: معؾقم أن إم لقس لفا يف كؽاح ابـتفا شلء، لؽـ الـبل  واستدلوا 

 :ِفنَّ » قال
ي َبـَاتِ

 .(2)«آِمُروا الـَِّساَء فِ

ب الـػس والخاصر، واهلل قفدل طؾك أن إمر أن تستلذن البؽر هق مـ باب تطق

 أطؾؿ.

 ،كالم الرسقل واضح الدٓلة يف أن البؽر تستلمر يعـل: تستلذن أحؿد(:)قؾت  

هؾ تقافؼ أو ترفض والؿـؼقل مـ الحديث يؼدم طؾك وويـظر أولقاؤها يف أمرها، 

آِمُروا »ب الخاصر، وحديث قالؿػفقم بالعؼقل، وٓ دلقؾ أن إمر هـا مـ باب تطق

ِفنَّ 
ي َبـَاتِ

 حجة: إذ هق ضعقػ، واهلل أطؾؿ.ٓ تؼقم بف  «الـَِّساَء فِ

حرضقا الؿرأة طؾك ابـتفا ففك قادرة طؾك إقـاطفا  :ثبقتف، فؿعـاه فرضوطؾك 

 إذا تؼدم لؾػتاة زوج صالح ومـاسب لفا.

  الخطاب  بـ مع طؿر بـ أبل صالب  طؾلبؿا ورد طـ  استدلقا الثالث: 

 يف تزويج أم كؾثقم وها هق الحديث: 

ـَ »  : إِكََّفا  َفَؼاَل َلُف َطؾِكٌّ  ،ُأمَّ ُكْؾُثقمٍ  َخَطَب إَِلك َطؾِكٍّ  اْلَخطَّاِب َأنَّ ُطَؿَر ْب

ـْ َذلَِؽ    ،َتْصُغُر َط
ِ
ُكل  َسَبٍب َوَكَسٍب ُمـَْؼطٌِع »َيُؼقُل:  َفَؼاَل ُطَؿُر َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

 َفَلْحَبْبُت أَ  «ْوَم اْلِؼَقاَمِة إَِّٓ َسَببِي َوَكَسبِييَ 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل

ْن َيُؽقَن لِك مِ
َسَبٌب َوَكَسٌب.  

                                                 

 سبؼ تخريجف. (1)

(، وغقرهؿا، ويف السـد راٍو مبفؿ ٓ 3/34(، وأحؿد )2195رواه أبق داود ) ضعقف: (2)

 ُيعرف مـ هق. 
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ُؽَؿا َفَؼاَل َطؾِكٌّ  َجا َطؿَّ : َزوِّ ـٍ ـٍ َوُحَسْق ـَ الـَِّساِء َتْخَتاُر  ،َلَحَس
َٓ: ِهَك اْمَرَأٌة مِ َفَؼا

ـُ  َفَؼاَم َطؾِكٌّ  ،لِـَْػِسَفا َٓ َص  ُمْغَضًبا، َفَلْمَسَؽ اْلَحَس َبَر َطَؾك بَِثْقبِِف َوَقاَل: 

َجاهُ  ِهْجَراكَِؽ َيا َأَبَتاُه.  .(1)«َقال: َفَزوَّ

 .(2)البتف، واهلل الؿستعان ؼقم بف حجةوهق ضعقػ كؿا هق واضح، فال ت (:)قؾت

 .الـخعل، والبصرياستدلقا بلثر  الرابع:

ا الثَّقُِّب، »: الـخعل قال  ا اْلبِْؽُر َفاَل َيْسَتْلمُِرَها َأُبقَها، َوَأمَّ َفنِْن َكاَكْت فِل ِطَقالِِف َلْؿ َأمَّ

ـْ فِل ِطَقالِِف اَسَتْلَمَرَها  .(3)«َيْسَتَلمِْرَها، َوإِْن َلْؿ َتُؽ

َأْو  ،بِْؽًرا َكانَ  ،كَِؽاُح إَِب َجائٌِز َطَؾك اْبـَتِفِ »قال:  الحسـ البصري، الخامس:

 .(4)«َأْو َلْؿ َتْؽَرهْ  ،َكِرَهْت  ،َثقًِّبا

اإلجؿاع يف الثقب، وأما يف البؽر  افخالػ ،والـخعل ـأما الحس أحؿد(:)قؾت 

 ققل بعض العؾؿاء. ؿافقافؼ ققلف

ـْ »قال:  أثر الزهري، السادس: ٌز َطَؾك اْلبِْؽِر فِل الـَِّؽاِح إَِذا َلْؿ َيُؽ
َِب َجائِ ْٕ َأْمُر ا

                                                 

« إوسط»( و الطرباين يف 521« )ســف»أخرجف سعقد بـ مـصقر يف  ضعقف من كل صرقه: (1)

ا، أو اكؼطاع يف السـد، (، وغقرهؿ، وكؾ صرقف تدور إما طؾك 6619) مجفقل، أو ضعقػ جدًّ

 أو غقر ذلؽ، فال تصح بؿجؿقطفا كاهقؽ طـ كؽارة متـفا.

كؾ سبب »، ولػظة: "مـؼطع"( قال الذهبل معؼبًا: 4684وأخرجف الحاكؿ يف )مستدركف  

 لفا شقاهد ٓ تخؾق مـ ضعػ وٓ أراها تصح أيضًا.« وكسب

كؿا يف  ،وج أم كؾثقم بـت طؾل بـ أبل صالب تز أنَّ طؿر بـ الخطاب  وقد ثبت (2)

 ( ولقس فقف أكف أجربها أو لؿ يستلذهنا.4171« )صحقح البخاري»

( طـ الثقري، طـ مـصقر، طـ إبراهقؿ 11331أخرجف طبد الرزاق ) إسـاده صحقح: (3)

 الـخعل، بف.

ة، طـ يقكس، ( قال: ثـا ابـ طؾق16217«)مصـػف»أخرجف ابـ أبل شقبة يف  إسـاده صحقح: (4)

 طـ الحسـ، بف. 
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 .(1)«َسِػقًفا

َّٓ »قال:  أثر طامر الشعبل، السابع:  .(2)«إَُب  َٓ ُيْجبُِر َطَؾك الـَِّؽاِح إ

 .(3)«اْلبِْؽُر ُيْجبُِرَها َأُبقَها»قال:  أثر آخر طـ إبراهقؿ الـخعل، الثامن:

ُجِؾ اْبـََتُف  طـ ابـ جريج قال: قؾت لعطاء» ططاء: أثر التاسع: َأَيُجقُز ْكَؽاُح الرَّ

َٓ بِْؽًرا َوِهَك َكاِرَهٌة؟ َقاَل : َكَعْؿ ُقْؾُت فَ  َقْد َمَؾَؽِت الثَّقُِّب ، َثقٌِّب َكاِرَهٌة؟ َقاَل : 

 .(4)«َأْمَرَها.

  ٕزمحوه اهلل-أقٌال الفقوا- : 

  :٘ٔاملالك 

وسالؿ بـ  ،وحدثـل طـ مالؽ أكف بؾغف أن الؼاسؿ بـ محؿد»: «الؿوصل»جاء يف 

                                                 

( طبد الرزاق، طـ معؿر، 11338«)مصـػف»أخرجف طبد الرزاق يف  :صحقح عن الزهري (1)

 طـ الحسـ والزهري قآ، بف.

معؿر لؿ يسؿع مـ الحسـ ولؿ يره، كؿا قال اإلمام أحؿد، ذكره العالئل يف  )قؾت أحؿد( : 

 (.786« )جامع التحصقؾ»

(، وطبد الرزاق يف 16249، 16211«)مصـػف»بـ أبل شقبة يف أخرجف ا ضعقف جًدا: (2)

( مـ صرقفؿ: طـ جابر بـ يزيد الحارث، طـ الشعبل، بف، 11411، 11395«)مصـػف»

، «ذاهب الحديث»، وقال الحاكؿ: «ضعقػ رافضل«: »التؼريب»وجابر قال الحافظ يف 

 «.، وٓ كرامة، كذابٓ يؽتب حديثف»، وقال ابـ معقـ: «مرتوك الحديث»وقال الـسائل: 

ولؿ يذكر إسـاًدا، واهلل «. رويـا»( قال: 14139« )الؽربى»ذكره البقفؼل يف  :لم أجده مسـًدا (3)

 أطؾؿ.

(، قال: ثـا أبق طبد اهلل الحافظ، كا 13668« )الســ الؽربى»أخرجف البقفؼل يف  ضعقف: (4)

زيز، طـ ابـ جريج، قال: محؿد بـ يعؼقب، ثـا بحر بـ كصر، كا طبد الؿجقد بـ طبد الع

قؾت لعطاء، بف. وطؾتف طبد الؿجقد، إلك الضعػ أقرب، وهق مدلس مـ الثالثة وقد طـعـ 

 (. 382/ 6اكظر )التفذيب 
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 .(1)«طبد اهلل: كاكا يـؽحان بـاهتؿا إبؽار وٓ يستلمراهنـ

وحدثـل طـ مالؽ أكف  إبؽار. قال مالؽ: وذلؽ إمر طـدكا يف» قال يحقي: 

وسؾقؿان بـ يسار، كاكقا يؼقلقن يف  ،وسالؿ بـ طبد اهلل ،بؾغف أن الؼاسؿ بـ محؿد

 .(2)«يزوجفا أبقها بغقر إذهنا: إن ذلؽ ٓزم لفا :البؽر

إب ٓ يـؽح الثقب مـ بـاتف إٓ بلمرها، ولف أن يـؽح »:  قال ابن عبد البر 

 ،وأحؿد بـ حـبؾ ،مؿـ قال هبذا: الشافعل وأصحابفالبؽر مـفـ بغقر أمرها. و

 . (3)«وإسحاق بـ راهقيف

 السبعة أكفم كاكوا يؼولون:  وجاء عن الػؼفاء 

الرجؾ أحؼ بنكؽاح ابـتف البؽر بغقر أمرها، وإن كاكت ثقًبا فال جقاز ٕبقفا يف 

 .(4)إكؽاحفا إٓ بنذهنا

ؽر بـ طبد الرحؿـ بـ وأبق ب ،والؼاسؿ بـ محؿد ،سعقد بـ الؿسقب وهم: 

وطبقد اهلل بـ طبد  ،وخارجة بـ زيد بـ ثابت ،بـ الزبقراوطروة  ،الحارث بـ هشام

وسؾقؿان بـ يسار مع مشقخة سقاهؿ مـ كظرائفؿ أهؾ فؼف  ،اهلل بـ طتبة بـ مسعقد

 .(5)وفضؾ

                                                 

ا: فالحديث 6حديث )« الؿقصل»رواه مالؽ يف  ضعقف: (1) (، ومالؽ لؿ يدرك الؼاسؿ وسالؿًّ

 مـؼطع. ط: دار ابـ رجب.

(، ومالؽ لؿ 13666« )الســ»(، والبقفؼل يف 7«)قصلالؿ»رواه مالؽ يف  ضعقف: (2)

 يدركفؿ.

 (.23/ 16« )آستذكار» (3)

 طؿـ أدرك فؼفاءهؿ الذيـ يـتفك إلك ققلفؿ مـفؿ.« ســ البقفؼل»، ويف «الؿدوكة»كذا يف  (4)

 هؿ الػؼفاء السبعة. (5)
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  :٘ٔالشافع 

ِّ اْمَرَأٍة َثقٍِّب أو بِْؽٍر َزوَّ »:  قال الشافعي
َجَفا بَِغْقِر إْذكَِفا َفالـَِّؽاُح َفَلي  َولِل

َْبَؽارِ  ْٕ َباَء يف ا ْٔ َّٓ ا اَدَة يف اْلَؿَؿالِقِؽ  ،َباصٌِؾ، إ  .(1)«َوالسَّ

إذ فرق بقـ البؽر والثقب، فجعؾ  ويشبف دٓلة سـة رسقل اهلل » قال الشافعي: 

-طـك أن القلل الذي  :الثقب أحؼ بـػسفا مـ ولقفا، وجعؾ البؽر تستلذن يف كػسفا

إب خاصة، فجعؾ إيؿ أحؼ بـػسفا مـف، فدل ذلؽ طؾك أن  -واهلل تعالك أطؾؿ

أمره أن تستلذن البؽر يف كػسفا أمر اختقار ٓ فرض: ٕهنا لق كاكت إذا كرهت لؿ 

 .(2)«يؽـ لف تزويجفا كاكت كالثقب

   :٘احليابل 

الؿذهب  البؽر البالغة لف إجبارها أيًضا طؾك الصحقح مـ» :قال الؿرداوي

وطؾقف جؿاهقر  ا، وهق ضاهر ما قدمف الؿصـػ هـا: حقث قال: وبـاتف إبؽار.مطؾؼً 

  .(3)«إصحاب 

  ُٔمَه تيب: 

فلما حال البؽر مع غقر إب والجد مـ إولقاء كاإلخقة » :قال الؿاوردي

أو كبقرة، فنن كاكت كبقرة لؿ  ،فال تخؾق حالفا معفؿ مـ أن تؽقن صغقرة :وإطؿام

 .(4)«ا، ولقس لفؿ تزويجفا إٓ بنذهنايؽـ لفؿ إجبارها إجؿاطً 

                                                 

 (. 5/29« )إم» (1)

 (. 5/19« )إم» (2)

 (.8/55« )ح مـ الخالفاإلكصاف يف معرفة الراج» (3)

 (.53/ 9« )الحاوي الؽبقر» (4)
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 ْٕافكتَا ّرضاٍام: ال تشّج البكز البالغ٘ إال بعد الكْل الثاى 

وابـ  ،والثقري ،إوزاطلققل و ،، ورواية طـد أحؿدإحـافوهق ققل  

 .وابـ الؼقؿ ،وابـ تقؿقة ،وابـ حزم ،ووافؼفؿ أبق ثقر  الؿـذر،

ريـ: الشقخ ابـ باز، والشقخ ابـ طثقؿقـ، وشقخـا أبق طبد اهلل ومـ الؿعاص 

 مصطػك بـ العدوي.

  .لدىَّ  وهق الراجح قؾت:

  زمحوه اهلل-ًإلَك أدلتوه ًتفصَل أقٌاهله- : 

َٓ َ ُتـَْؽُح األَيُِّم َحتَّى ُتْسَتْلَمَر، »قال:  استدلقا بحديث أبل هريرة أن الـبل  -1 

  ،ُر َحتَّى ُتْسَتْلَذنَ َوَٓ ُتـَْؽُح اْلبِؽْ 
ِ
  .(1)«َوَكْقَف إِْذُكَفا؟ َقاَل: َأْن َتْسُؽت ،َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل

جعؾ إذن البؽر السؽقت، فجعؾ لفا إذًكا، وكؿا أكف ٓ يحؾ  فؽقكف  (:)قؾت 

لألب أن يتصرف يف مال ابـتف البالغة بغقر إذهنا، فؿـ باب أولك ٓ يتصرف يف بضعفا 

 أكف أجرب إحدى بـاتف طؾك الـؽاح. ا، وما طؾؿـا حديًثا ثابًتا طـ رسقل اهلل إٓ بنذهن

كؽاح البؽر ٓ يجقز إٓ برضاها، وبغقر رضاها يؽقن حؽؿفا »: قال العقـي 

 حؽؿ الؿؽره.

 (2)«طؾك صقغة الؿجفقل يعـل: تستشار الـساء يف طؼد كؽاحفا (ستلمرتُ )وقال:  

الثَّقُِّب َأَحق  بِـَْػِسَفا »: قال: َقاَل الـبل  ،ڤ استدلقا بحديث ابـ طباس -2

ِمْن َولِقَِّفا، َواْلبِْؽُر ُتْسَتْلَمرُ 
 .(4)«، َوإِْذُكَفا ُسُؽوُتَفا(3)

                                                 

 (.1419( ومسؾؿ)5136رواه البخاري ) متػق عؾقه: (1)

 (. 231 -229/ 16« )طؿدة الؼاري» (2)

 يمخذ إذهنا طـد كؽاحفا، أترضك أم ٓ؟. «: تستلمر» (3)

 ( سبؼ تخريجف.1421رواه مسؾؿ ) صحقح: (4)
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ستلمر يعـل: يلخذ ولقفا أن البؽر تُ  الـبل  ـَ قَّ فػل الحديث بَ  أحؿد(: قؾت)

إمر مـ أمرها يف كؽاحفا، وأصؾ إمر القجقب، ولقس هـاك قريـة صرفت 

 يف الحديث صػة إذهنا. الـبل  ـَ قَّ القجقب إلك آستحباب، بؾ وبَ 

أصؾ آستئؿار: صؾب إمر، فالؿعـك: ٓ  «َحتَّى ُتْسَتْلَمرَ »ققلف: »: قال الحافظ

أكف ٓ يعؼد إٓ بعد أن  :«تستلمر»يعؼد طؾقفا حتك يطؾب إمر مـفا، ويمخذ مـ ققلف 

 .(1)«تلمر بذلؽ

كذا وقع يف هذه الرواية  «َوَٓ ُتـَْؽُح اْلبِْؽُر َحتَّى ُتْسَتْلَذنَ »ف: ققل  وقال 

ولؾبؽر بآستئذان، فقمخذ مـف  ،التػرقة بقـ الثقب والبؽر، فعرب لؾثقب بآستئؿار

فرق بقـفؿا مـ جفة أن آستئؿار يدل طؾك تلكقد الؿشاورة وجعؾ إمر إلك 

 ـعذهنا يف العؼد، فنذا صرحت بؿـعف امتُ ح إقلل إلك صريالؿستلمرة: ولفذا يحتاج ال

فنكف  ،ذن دائر بقـ الؼقل والسؽقت بخالف إمراتػاًقا، والبؽر بخالف ذلؽ، واإل

ا يف حؼ البؽر: ٕهنا قد تستحل أن ذكً ، وإكؿا جعؾ السؽقت إصريح يف الؼقل

 .(2)«تػصح

َؽُح الثَّقُِّب َٓ ُتـْ »قال:  طـ الـبل ، استدلقا كذلؽ بحديث أبل هريرة  -3 

ُؿوُت  َٓ ُتـَْؽُح البِْؽُر َحتَّى ُتْسَتْلَذَن، َوإِْذُكَفا الص    .(3)«َحتَّى ُتْسَتْلَمَر، َو

 فظاهر يف الحديث إمر باستئذان الثقب والبؽر. :أحؿد( قؾت)

 » :قال  تدلقا بحديث أبك سعقد الخدرياس -4 
ِّ
َجاَء َرُجٌؾ بِاْبـٍَة َلُف إَِلك الـَّبِل

 :َج، َفَؼاَل ُد َطَؾْقِف  «َأصِقِعي َأَباكِ »، َفَؼاَل: َهِذِه اْبـَتِل َأَبْت َأْن تَتَزوَّ ُكؾ  َذلَِؽ ُتَردِّ

ْوِج َطَؾك  ،َبَعَثَؽ بِاْلَحؼِّ  َمَؼاَلَتَفا، َفَؼاَلْت: َوالَِّذي ُج َحتَّك ُتْخبَِركِل َما َحؼ  الزَّ َٓ َأَتَزوَّ

هُ َحق  »َزْوَجتِِف، َفَؼاَل:  ْت َحؼَّ ْوِج َعَؾى َزْوَجتِِه َلْو َكاَكْت ِبِه ُقْرَحٌة، َفَؾَحَسْتَفا َما َأدَّ ، «الزَّ
                                                 

 (. 99/ 9« )الػتح» (1)

 (. 192/ 9« )الػتح» (2)

 سبؼ تخريجف. صحقح: (3)
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ُج َأَبًدا، َفَؼاَل:  َٓ َأَتَزوَّ  .(1)«َٓ ُتـْؽُِحوُهنَّ إَِّٓ بِنِْذكِِفنَّ »َفَؼاَلْت: َوالَِّذي َبَعَثَؽ بِاْلَحؼِّ 

ستئذان اطؾك وجقب  دل بفستُ ما اوهذا الحديث مـ أققى  أحؿد(:)قؾت 

 .الؿرأة، لقٓ ما فقف مـ ضعػ

 ُخ  اَ إذِ   ك  بِ الـَّ  انَ كَ »حديث:  -5 
 (2)اهَ رِ دْ ِخ  ِب اكِ ك َج لَ إِ  َس ؾَ َج  فِ اتِ ـَ بَ  ـْ مِ  دٌ َح أَ  َب طِ

َج زَ  ْت تَ ؽَ َس  نْ نِ ، فَ «إِنَّ ُفاَلًكا َيْخُطُب ُفاَلَكةَ »: اَل ؼَ فَ   ؿْ ا لَ هَ دِ قَ بِ  ْت ـَ عَ صَ  نْ إِ ا، وَ فَ وَّ

«افَ ْج وِّ زَ يُ 
(3). 

                                                 

(، 4164« )صحقحف»(، وابـ حبان يف 5365« )الؽربى»رواه الـسائل يف  فقه ضعف: (1)

( وابـ أبل شقبة يف 3571« )ســف»(، والدارقطـل يف 2767« )الؿستدرك»والحاكؿ يف 

 (، كؾفؿ مـ صريؼ جعػر بـ طقن: كا ربقعة بـ طثؿان، طـ محؿد بـ1729«)الؿصـػ»

 يحقك بـ حبان، طـ هنار العبدي، كا أبق سعقد الخدري، بف.

وربقعة بـ طثؿان: روى لف مسؾؿ، وروى طـف جؿاطة، ووثؼف ابـ معقـ، و ابـ كؿقر، وابـ  

، وقال الحافظ يف )التؼريب «الثؼات»سعد، والـسائل، والحاكؿ، وذكره ابـ حبان يف 

إلك الصدق ما هق، و لقس بذاك "، بقـؿا قال أبق زرطة: «صدوق لف أوهام( : »1913

 (.26/ 3)التفذيب  "مـؽر الحديث، يؽتب حديثف"، و قال أبق حاتؿ: "الؼقي

فحديثف ُيحسـ طؾك أقؾ تؼدير، غقر أنَّ طؾة هذا الخرب: )هنار بـ طبد اهلل  «:قؾت أحؿد»

ابـ وذكره  "مدين ٓ بلس بف"العبدي الؼقسل الؿدين( فؼد روى طـف راويان، وقال الـسائل 

، فحاصؾ أمره أكف لؿ يؽد "صدوق"، وقال ابـ خراش: "يخطئ"وقال: « الثؼات»حبان يف 

يقثؼ مـ معتربٍ، خاصة أكف اكػرد هبذا الحديث، وٓ يـػعف ققل الـسائل ٓ بلس بف مع تػرده 

 وغرابة الؿتـ.

فتؽقن فقف الجارية  الخْدُر: كاحقة يف البقت ُيْترك طؾقفا ِستْرٌ "«: الـفاية»قال ابـ الجزري يف  (2)

 ."البؽر

طدد مـ  رواه طـ رسقل اهلل  يف كل صرقه مؼال، وإن حسـه بشواهده عالم فال ُيـؽر عؾقه: (3)

الصحابة أبرزهؿ أبق هريرة، وأكس، وطائشة، وابـ طباس، وابـ طؿر، وأبق قتادة إكصاري، 

 وغقرهؿ

، طـ أبك سؾؿة، طـف: حديث أبك هريرة: طـ أبك إسباط، طـ يحقك بـ أبل كثقر -1

رواه أبق إسباط، ولقس "(، وقال البقفؼل: 13717« )الســ الؽربى»أخرجف البقفؼل يف 
= 
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 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 . "بؿحػقظ، والؿحػقظ مـ حديث يحقك مرسؾ

لف صريؼان: إول: أيقب بـ طتبة، طـ يحقك، طـ أبل سؾؿة  ▲حديث طائشة  -2

ٓ أيقب بـ طتبة، ففق ضعقػ ( ورجالف ثؼات إ24494« )الؿسـد»طـفا: أخرجف أحؿد يف 

 «.التؼريب»كؿا يف 

وأخر: يرويف فضقؾ أبق معاذ، طـ أبل حريز، طـ الشعبل، طـ طائشة مختصًرا دون ققلف:  

 ، «فنن هل سؽتت»

صدوق "«: التؼريب»(، ويف اإلسـاد أبق حريز، قال الحافظ يف 4883أخرجف أبق يعؾك ) 

. ووثؼف ابـ معقـ، ولؽـ ابـ "مـؽر": ، وقال أحؿد"ضعقػ"، وقال الـسائل: "يخطئ

، فذكر ترجؿتف وذكر الحديث فقفا دلقؾ استـؽاره «الؽامؾ»طدي استـؽر طؾقف الحديث يف 

  ."طامة ما يرويف ٓ يتابعف طؾقف أحد"إياه، يف كثقر مـ إحقان، ثؿ قال ابـ طدي: 

كقح بـ حرب،  ( قال: ثـا محؿد بـ7113« )إوسط»حديث أكس: رواه الطرباين يف  -3 

طـ وهب بـ حػص، طـ طثؿان بـ أبل طبد الرحؿـ، طـ طبد العزيز بـ حصقـ، طـ ثابت 

 ."تػرد بف طثؿان بـ أبل طبد الرحؿـ الطريػل"البـاين، طـ أكس، بف، قال الطرباين: 

 ويف اإلسـاد وهب بـ حػص الحراين متفؿ بالقضع. :قؾت 

(، ويف سـده: الحسـ بـ 1414« )ريخفتا»حديث ابـ طباس: أخرجف ابـ طساكر يف  -4 

طقسك الدمشؼل لقس لف ترجؿة، إٓ أكـل وجدت الحديث يف ترجؿتف، ولقس فقف جرح وٓ 

يف رواياتف غرائب "تعديؾ، وكذلؽ فقف: طبد اهلل بـ مقسك، قال الخطقب يف ترجؿتف: 

 ."ومـاكقر وطجائب

(، وفقف: 1174« )ٕسؿاءالؽـك وا»حديث أبل قتادة إكصاري: رواه الدوٓبل يف  -5

 ."ٓ يحتج بف"«: مقزان آطتدال»إسحاق بـ يسار شقخ الدوٓبل، قال الذهبل يف 

( وخالػ يف 88/ 1« )الؽبقر»حديث طبد اهلل بـ طؿر: أخرجف الطرباين يف الؿعجؿ  -6

 ، ويف إسـاده يزيد بـ طبد الؿؾؽ ضعقػ.«فنن كرهتقف فؼقلل»الؿتـ ققلف: 

ضعقػ "سؾة لفذا الحديث، وكؾفا ٓ تصح. قال شقخـا أبق طبد اهلل: وهـاك صرق اخرى مر

 . "ٓ يصح

وإمر كؿا ذكر شقخـا وهق ما أجـح إلقف أكا أيضًا، لؽـ أحب أن  «:قؾت أحؿد آل رجب» 

أكبف طؾك أكف إن حسـف بشقاهده طالؿ فال ُيـؽر طؾقف ٕربعة أمقر: لتعدد الطرق، ولرواية 

 ؽثرة مراسقؾف، ولعدم الضعػ الشديد يف كثقر مـفا.طددد مـ الصحابة لف، ول

 ومؿا يصؾح شاهًدا ققًيا لف، حديث طائشة، وابـ طباس، التالققـ.
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 »قالت:  ▲وي طـ طائشة بحديث رُ  -6
ِ
 َجاَءْت َفَتاٌة إَِلك َرُسقِل اهلل

، َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل 
ِ
َْمَر إَِلْقَفا اهلل ْٕ ـَ َأِخقِف َيْرَفُع بِل َخِسقَسَتف،ُ َفَجَعَؾ ا َجـِل اْب  ،إِنَّ َأبِل َزوَّ

ـَ  ،لَقاَلْت: َفنِكِّل َقْد َأَجْزُت َما َصـََع َأبِ  ـْ َأَرْدُت َأْن َتْعَؾَؿ الـَِّساُء َأْن َلْقَس لِْمَباِء م
َوَلؽِ

َْمِر َشلءٌ  ْٕ  .(1)«ا

                                                 

(، 2411« )الصغرى»( مـ صريؼ وكقع، والبقفؼل يف 136/ 6أخرجف أحؿد ) :مـؼطع (1)

( مـ صريؼ طقن بـ 3556« )الســ»( مـ صريؼ ططاء، والدارقطـل يف 1376« )الؽربى»و

( مـ صريؼ 3557(، والدارقطـل أيًضا )6842« )الؿعجؿ إوسط»كفؿس، والطرباين يف 

(، كؾفؿ: طـ 16214جعػر بـ سؾقؿان، وابـ أبل شقبة مـ صريؼ خالد بـ إدريس )

 «.جاءت فتاة إلك طائشة»كفؿس، طـ طبد اهلل ابـ بريدة، طـ طائشة، وبعضفؿ قال: 

(، 13676ـ طائشة قالف البقفؼل طؼب حديث )وطؾتف: أن طبد اهلل بـ بريدة لؿ يسؿع م

كؾفا مراسقؾ: ابـ أبل بريدة لؿ يسؿع طـ طائشة "( قال: 3557والدارقطـل طؼب حديث )

أحاديث معؾة »يف كتابف  -رحؿف اهلل-، وذكر ذلؽ شقخـا مؼبؾ بـ هادي القادطل "شقًئا

طبد « لتفذيبا»مـؼطع يف "( ذكر الحديث وقال: 483( رقؿ )453/ 1« )ضاهرها الصحة

 ."اهلل بـ بريدة لؿ يسؿع مـ طائشة شقًئا

( مـ صريؼ جعػر بـ سؾقؿان، 11341« )الؿصـػ»بؾ رواه طبد الرزاق يف  )قؾت أحؿد( :

: ففذا مرسؾ، والـسائل يف ..…»جاءت فتاة لؾـبل »طـ كفؿس، طـ ابـ بريدة قال: 

ا كفؿس، طـ طبد اهلل ( مـ صريؼ طؾل بـ غراب، ثـ3269(، والصغرى )5369« )الؽربى»

بـ بريدة، طـ طائشة مرة، ومرة طـ طؾل بـ غراب، طـ كفؿس، طـ أبقف، طـ ابـ بريدة، 

 (.3556« )الســ»طـ طائشة، طـد الدارقطـل يف 

( مـ صريؼ وكقع، طـ كفؿس، طـ طبد اهلل بـ بريدة، 1874« )الســ»ورواه ابـ ماجف يف  

 .طـ أبقف بريدة، طـ الـبل 

رحؿف -(، ورجح أن الؿرسؾ أصح، فؼال 89/ 15« )العؾؾ»قطـل الحديث يف وذكر الدار

 رواه كفؿس واختؾػ طؾقف: ": -اهلل

فرواه جعػر بـ سؾقؿان، وطؾل بـ غراب، ووكقع، طـ كفؿس، طـ طبد اهلل بـ بريدة، طـ  

 طائشة.

وخالػفؿ طبد اهلل بـ إدريس، ويزيد بـ هارون، وطقن بـ كفؿس، طـ كفؿس، طـ ابـ 

 يدة: )أن فتاة أتت طائشة(، فقؽقن مرساًل، وهق أشبف بالصقاب.بر
= 
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 »: ڤ بحديث ابـ طباس -7
َّ
، َفَذَكَرْت َلُف َأنَّ َأَباَها َأنَّ َجاِرَيًة بِْؽًرا َأَتِت الـَّبِل

 
 
َ َكاِرَهٌة، َفَخقََّرَها الـَّبِل

َجَفا َوِهل  .»(1) َزوَّ

ـِ َطبَّاٍس طَ  -8  » :ڤـِ اْب
ِ
 َأنَّ َرُسقَل اهلل

 َأُبقُهَؿا ْؽٍر َوَثقٍِّب َأْكَؽَحُفَؿا َردَّ كَِؽاَح ب

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 فالخالصة: أن الحديث مرسؾ ٓ يصح، واهلل أطؾؿ. 

(، وأحؿد 3566« )ســف»أخرجف الدارقطـل يف غقر مقضع مـ  :ضعقف عؾته اإلرسال (1)

« ســف»(، وابـ ماجف يف 3669« )الؽربى»(، والبقفؼل يف 2596(، وأبق داود )1/273)

(، وغقرهؿ، بلساكقدهؿ إلك حسقـ بـ محؿد، ثـا 5326«)الؽربى»(، والـسائل يف 1875)

 ، بف.جرير بـ حازم، طـ أيقب، طـ طؽرمة، طـ ابـ طباس، طـ الـبل 

(، وتابعف 13671« )الؽربى»(، والبقفؼل يف 2197وخالػ حؿاد بـ زيد طـد أبل داود ) 

مرساًل،  أيقب، طـ طؽرمة، طـ الـبل  ( طـ274/ 2« )طؾؾ ابـ أبل حاتؿ»ابـ طؾقة يف 

 وهق الصقاب. 

، ورجح ابـ أبل «ســف»( يف 3566طؼب حديث ) "والصحقح الؿرسؾ"قال الدارقطـل: 

، "القهؿ مـ حسقـ بـ محؿد: ٕكف لؿ يروه طـ جرير بـ حازم غقره"حاتؿ الؿرسؾ، وقال: 

 ."حديث أيقب لقس هق بصحقح"وقال أبق زرطة: 

هذا حديث أخطل فقف جرير بـ حازم طؾك أيقب السختقاين، "( : 13669قال البقفؼل )

قال أبق داود: وكذلؽ "، وقال: "مرساًل  والؿحػقظ طـ أيقب، طـ طؽرمة، طـ الـبل 

، وهق خطل ًٓ  ."ُيروى مرساًل معروًفا، قال الشقخ: ُروي مـ وجقه أخر طـ طؽرمة مقصق

واختؾػ طؾقف: فرواه مرة طـ أيقب، طـ  ورواه معؿر بـ سؾقؿان الرقل، طـ زيد بـ حباب، 

طؽرمة، طـ ابـ طباس، ومرة طـ أيقب، طـ يحقك بـ أبل كثقر، طـ أبل سؾؿة، طـ الـبل 

  مرساًل، والصقاب الؿرسؾ كؿا مر، واهلل أطؾؿ..، ومع ما ُذكر فؼد صححف بطرقف

 وشقاهده الحافظ ابـ حجر، وجـح لتصحقحف شقخـا العدوي.

وأما الطعـ يف الحديث فال معـك لف: فنن صرقف يؼقى "( : 196/ 9تح قال الحافظ يف )الػ

 ."بعضفا ببعض

أما بالـسبة لؾبؽر فؼد ورد يف شلهنا "( : 347/ 3قال شقخـا العدوي يف )جامع أحؽام الـساء 

 ."أحاديث يؼقي بعضفا بعًضا
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 َوُهَؿا َكاِرَهَتانِ 
 
 .(1)«كَِؽاَحُفَؿا ، َفَردَّ الـَّبِل

  از:ـــــــاآلث  

ـْ  َكاَن  :بـ طػان أثر طثؿان  -1 
َج َأَحًدا مِ َبـَاتِِف َقَعَد إَلك إَذا َأَراَد َأْن ُيَزوِّ

 (2).«إنَّ ُفالًَكا َيْذُكُركِ »، َفَؼال: ِخْدِرَها

                                                 

والبقفؼل يف  (،563« )ســف»رواه الدارقطـل يف  :ضعقف عؾته اإلرسال ويشفد له ما سبق (1)

/ 11« )الؽبقر »(، والطرباين يف 4178« )معرفة الســ وأثار»(، ويف 13671« )الؽربى»

(، 1121« )العؾؾ الؿتـاهقة»(، وابـ الجقزي يف 1198« )الصغقر»(، ويف 12111

وغقرهؿ، مـ صرق: طـ طبد الؿؾؽ الزماري، طـ سػقان الثقري، طـ هشام الدستقائل، طـ 

اس: بف، وروي طـ محؿد بـ كثقر، طـ سػقان الثقري، طـ هشام طؽرمة، طـ ابـ طب

مرساًل،  الدستقائل، طـ يحقك بـ أبل كثقر، طـ الؿفاجر، طـ طؽرمة، طـ الـبل 

والصحقح "( : 3566(، وغقره، قال الدارقطـل طؼب حديث )3565وأخرجف الدارقطـل )

 ."الؿرسؾ

وطـ طؽرمة، طـ ابـ طباس مرة، ورواه أيقب بـ سقيد، طـ الثقري، طـ طؽرمة مرة،  

الصحقح "(، قال الدارقطـل: 116/ 7« )الحؾقة»(، وأبق كعقؿ يف 3566أخرجف الدارقطـل )

ب البقفؼل اإلرسال، وكذا البغقي."الؿرسؾ  ، وصقَّ

وطبد الؿؾؽ الزماري مـؽر الحديث، كؿا قال البخاري، وأبق زرطة، فالحديث مرسؾ ٓ 

 يصح، واهلل أطؾؿ. 

وإحاديث يف رد كؽاح البؽر وإن لؿ تصح بؿػردها لؽـفا ققيَّة بؿجؿقطفا،  ( :)قؾت أحؿد

وشاهدة لعؿقم إحاديث الؿتػؼ طؾك صحتفا يف إمر باستئذان البؽر يف كػسفا، والـّفل 

 طـ إكؽاحفا بدون إذهنا.

(، ثـا طػان، حدثـا حؿاد بـ سؾؿة، 16228« )مصـػف»أخرجف ابـ أبل شقبة يف  ضعقف: (2)

قال "لؾعالئل قال: « جامع التحصقؾ»طـ أيقب، طـ طؽرمة: أن طثؿان بـ طػان...، ويف 

مرساًل، فؽقػ يؽقن سؿع مـ  ڤأبق زرطة: طؽرمة، طـ أبل بؽر الصديؼ، وطؾل 

هـ فؽقػ 35هـ، ولؿ يسؿع مـف طؽرمة، وطثؿان مات سـة 41طثؿان؟ ثؿ إن طؾقًّا تقيف سـة 

 . "يؽقن سؿع مـف؟! فإثرمـؼطع
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 .(1)«ٓ يزوُج الرجُؾ أمَتُف حتك يستلمَرها»قال:  أثر طؾل بـ أبل صالب  -2

   :ُٔتيب 

ما أردت أن أستطرد يف ذكر أثار: لؽقهنا مرت يف إذن الثقب،  أحؿد(:)قؾت 

  مت، واهلل الؿستعان.وهل تشؿؾ البؽر والثقب، وقد تؼد

  :األحياف 

قال »: قال السرخسي 
: وإذا زوج الرجؾ ابـتف الؽبقرة وهل بؽر فبؾغفا  (2)

  (3).«فسؽتت ففق رضاها، والـؽاح جائز طؾقفا، وإذا أبت وردت لؿ يجز العؼد طـدكا

 :٘احليابل 

  .قؾت ٕبل: فالبؽر » :قال عبد اهلل بن أحؿد

 ػ فقف.قال: مـ الـاس مـ يختؾ 

 جفا.وَّ قال: يستلمرها ولقفا، فنذا أذكت زَ  قؾت: فلطجب إلقؽ ما هق؟ 

 قؾت: فنن لؿ تلذن؟  

قال: إذا كان أب ولؿ تبؾغ سبع سـقـ، فتزويج إب طؾقفا جائز وٓ خقار لفا،  

 .(4)«فنذا بؾغت تسًعا فال يزوجفا أبقها وٓ غقره إٓ بنذهنا

بؽر البالغ يعؼد طؾقفا أبقها الـؽاح بغقر واختؾػقا يف ال»:  قال ابن الؿـذر

                                                 

(، قال: ثـا جرير، طـ لقث، طـ الحؽؿ، 16214«)مصـػف»رواه ابـ أبل شقبة يف  ضعقف: (1)

قال: قال طؾل، بف، وفقف: لقث بـ سؾقؿ، ضعقػ الحديث، وقال الحافظ ابـ حجر يف 

ا ولؿ يؿقز حديثف فرتك"«: التؼريب» ، والحؽؿ بـ طتبة، ثؼة يدلس ولؿ "صدوق اختؾط جدًّ

 يصرح.

 رحؿف اهلل.  يؼصد: أباحـقػة (2)

 (.5/2« )الؿبسقط» (3)

 (.321 -321/ 1« )مسائؾ طبد اهلل ٕبقف» (4)
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وابـ أبل لقؾك،  ،إذهنا:  فؼالت صائػة: كؽاحف إياها جائز، كذلؽ قال مالؽ

 وإسحاق. ،وأحؿد ،والشافعل

وأبطؾت صائػة كؽاحفا، فؼالت: ٓ يجقز لألب أن يزوج البالغ البؽر والثقب إٓ 

وأصحاب الرأي، وبف  ،طبقد وأبل ،وأبل ثقر ،والثقري ،هذا ققل إوزاطل بنذهنا.

ا:  وذلؽ ٕن الـبل كؼقل،  ًٓ طامًّ َذن، وَٓ َ الثقب َٓ ُتـَْؽُح اْلبِْؽُر َحتَّى ُتْسَتلْ »قال قق

 .(1)«َحتَّى ُتْسَتْلمرَ 

وإذا بؾغت البؽر والثقب لؿ يجز لألب وٓ »:  قال أبو محؿد ابن حزم

 .(2)«أبًدالغقره أن يزوجفا إٓ بنذهنا، فنن وقع ففق مػسقخ 

وسئؾ طـ إجبار إب ٓبـتف البؽر البالغ طؾك الـؽاح،   قال شقخ اإلسالم

فػقف  :وأما إجبار إب ٓبـتف البؽر البالغة طؾك الـؽاح» فلجاب: هؾ يجقز أم ٓ؟

 ققٓن مشفقران هؿا روايتان طـد أحؿد: 

ق اختقار والشافعل، وه ،أكف يجرب البؽر البالغ كؿا هق مذهب مالؽ إحداهؿا: 

 وأصحابف. ،والؼاضل ،الخرقل

ٓ يجربها كؿذهب أبل حـقػة وغقره، وهق اختقار أبل بؽر طبد العزيز  والثاكقة: 

 .(3)«بـ جعػر، وهذا الؼقل هق الصقاب

يف مالفا إذا كاكت  تصرفوأيًضا فنن إب لقس لف أن ي»وقال يف موضع آخر:  

قػ يجقز أن يتصرف يف بضعفا مع أطظؿ مـ مالفا، فؽ رشقدة إٓ بنذهنا، وبضعفا

 .(4)«؟!كراهتفا ورشدها

                                                 

 (. 16/ 5« )اإلشراف طؾك مذاهب العؾؿاء» (1)

 (.9/459« )الؿحؾك» (2)

 (. 32/22« )مجؿقع الػتاوى» (3)

 . 23السابؼ صـ  (4)
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أما تزويجفا مع كراهتفا لؾـؽاح، ففذا مخالػ لألصقل »: وقال يف موضع آخر 

  .(1)«والعؼقل، واهلل لؿ يسقغ لقلقفا أن يؽرهفا

 اْلبِْؽُر ُتْسَتْلَذُن فِي َكْػِسَفا، َوإِْذُكَفا»: «َصِحقِح مسؾؿ» َوفِل» : ابن الؼقمقال 

ومقجب هذا الحؽؿ أكف ٓ تجرب البؽر البالغ طؾك الـؽاح، وٓ تزوج إٓ ، «ُصَؿاُتَفا

وأحؿد ىف إحدى  ،برضاها، وهذا ققل جؿفقر السؾػ، ومذهب أبك حقـػة

الروايات طـف، وهق الؼقل الذى كديـ اهلل بف، وٓ كعتؼد سقاه، وهق الؿقافؼ لحؽؿ 

  .(2)«ومصالح أمتف وأمره وهنقف، وققاطد شريعتف، رسقل اهلل 

: ما حؽؿ مـ يرغؿ ابـتف طؾك -رحؿف اهلل – سئؾ الشقخوقد : ابن بازقال الشقخ 

 .؟الزواج مـ رجؾ ٓ ترضاه

 «افَ اتُ ؿَ ا ُص فَ كُ ذْ إِ ، وَ نُ ذَ لَ تَ ْس تُ  رُ ؽْ بِ الْ وَ »قال:  الجقاب: ٓ يجقز ذلؽ: ٕن الـبل » 

، وإكؿا يـصح ويشقر طؾقفا ولق كان تؼقًّا فؾقس لف أن يرغؿفا طؾك شخص ٓ ترضاه

بؿا يراه خقًرا لفا، ويشرع لفا أن تطقع والدها يف الخقر والؿعروف إذا كان الخاصب 

فقشرع لفا أن تطقعف وأن تؼدر ططػف وحـقه طؾقفا وإحساكف إلقفا،  ،رجاًل صالًحا

لؽـ ٓ يؾزمفا صاطتف إذا كاكت ٓ ترضك هذا الخاصب: لؾحديث الؿذكقر، واهلل 

 .(3)«فقؼولل التق

وإذا كان اإلكسان ٓ يؿؽـ أن يجرب يف البقع طؾك طؼد »: الشقخ ابن عثقؿقن قال

ن البقع إذا لؿ تصؾح لؽ باب أولك: ٕكف أخطر وأطظؿ: إذ أ فػل الـؽاح مـ ،البقع

السؾعة سفؾ طؾقؽ بقعفا، لؽـ الزواج مشؽؾ، فدل هذا طؾك أكف ٓ أحد يجرب البـت 

ا، ولق كان إب هق القلل، فحرام طؾقف أن يجربها وٓ طؾك الـؽاح، ولق كاكت بؽرً 

                                                 

 . 25السابؼ صـ  (1)

 (. 5/83« )زاد الؿعاد» (2)

 (.175( )413/ 21« )ؿؼآت الؿتـقطةمجؿقع الػتاوى وال» (3)
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 .(1)«يصح العؼد

-والذي يظفر لل »:  -حػظف اهلل- قال شقخـا أبو عبد اهلل مصطػى بن العدوي 

أن البؽر البالغ إن استلذكت فلبت ورفضت ٓ تجرب طؾك الزواج  :-واهلل أطؾؿ

البطالن، أما التػريؼ بقـ  لؾحديث: ٕن فريًؼا مـ أهؾ العؾؿ يرى أن الـفل يؼتضل

البؽر والثقب فغايتف أن لؾثقب حؼقًقا أوسع يف هذا الباب مـ كاحقة أهنا ٓ بد أن تـطؼ 

 .(2)«طـ جؿع كبقر مـ أهؾ العؾؿ وتصرح برضاها طـ الخاصب، هؽذا روي

  :٘الزاجح يف املضأل 

طؾك  الراجح ققل مـ قال: إن البؽر البالغة ٓ تجرب (:آل رجب أحؿد)قؾت  

، ثؿ إن الؿرأة الزواج مؿـ ٓ ترضاه: لألدلة الصريحة الصحقحة طـ رسقل اهلل 

 .؟!هل التل ستتزوج، ولقس أبقها، فؽقػ يجربها بالزواج بؿـ ٓ ترضاه

 لقس معفؿ دلقؾ صحقح صريح يػقد ذلؽ، فال تجرب ،ثؿ إن الذيـ قالقا: تجرب 

كان صاحب ديـ وخؾؼ وغـك  فتاة طؾك الزواج مـ شخص ٓ تؼبؾف وٓ تحبف، وإن

وفقف كؾ الصػات الحسـة، وهك ٓ ترغب فقف فال َيحؼ لألب أن يجربها طؾك الزواج 

  .واهلل أطؾؿ مـف،

 

  

                                                 

  (. 12/51« )الشرح الؿؿتع» (1)

ط: دار ابـ رجب، ويف  116صـ « أحؽام الـؽاح والزفاف والؿعاشرة يف سمال وجقاب» (2)

 (.353/ 3« )جامع أحؽام الـساء»
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F              e 
 

 

 
 المدألة الثالثة

 أذى أم ال؟زُّل رس ،الٍزٍوخ
   :تعزٓف الٔتٔه 

 .(1)«والقتُؿ يف الـاس فؼُد الصبل أباه قبؾ البؾقغ» قال ابن مـظور:

 رد طـ رسقل اهللوقد و 
  :لؽـف ٓ يصح مرفرًطا  ،(2)«مٍ اَل تِ اْح  َد عْ بَ  مَ تْ  يُ َٓ »ققلف

                                                 

 (، ط: دار صادر، بقروت. 645/ 12ٓبـ مـظقر )« لسان العرب» (1)

 «شرح السـة»(، والبغقي يف 27/2«)الؽامؾ»ابـ طدي يف  أخرجف :أساكقده ضعقػة (2)

(، مـ صرق 141/4«)العؾؾ»(، والدارقطـل يف 968« )أمالقف»(، وابـ بشران يف 2351)

ا  طـ جقيرب، طـ الضحاك، طـ الـزال بـ سربة، طـ طؾل، طـ الـبل، بف، وجقيرب ضعقػ جدًّ

 «.التؼريب»كؿا يف 

(، بسـده إلك طبد الؽريؿ، طـ الضحاك، طـ الـزال 7331«)إوسط»وأخرجف الطرباين يف  

بـ سربة، طـ طؾل، طـ الـبل، بف، وطبد الؽريؿ هق ابـ الؿخارق وهق كذاب، قال الطرباين 

(، والبقفؼل 3373، وأخرجف أبق داود )"وهق ابـ الؿخارق"طؼب الحديث: « إوسط»يف 

(، 266« )الصغقر» (، ويف291« )إوسط»(، والطرباين يف 11319« )الؽربى»يف 

(، مـ صرق طـ أحؿد بـ صالح، ثـا يحقك بـ 658« )شرح مشؽؾ أثار»والطحاوي يف 

محؿد الؿديـل، ثـا طبد اهلل بـ خالد بـ سعقد بـ أبل مريؿ، طـ أبقف، طـ سعقد بـ طبد 

وهذا إسـاد الرحؿـ، طـ شققخ مرة، ومرة طـ طبد اهلل بـ أحؿد، طـ طؾل، طـ الـبل، بف، 

 بالعؾل: مسؾسل

قال  "لقس بؼقي". قال الذهبل: "تؽؾؿقا فقف"يحقك بـ محؿد الؿديـل: قال البخاري:  -1 

 . "صدوق يخطئ"ابـ حجر: 

، وقال "مجفقل الحال"وطبد اهلل بـ خالد بـ سعقد بـ أبك مريؿ، قال يحقك الؼطان:  -2 

 ."مستقر"، وقال ابـ حجر: "ٓ يؽتب حديثف"إزدي: 

 ."مؼبقل"، وقال ابـ حجر: "ٓ كعرفف"ل ابـ الؿديـل: وأبقه: قال طؾ -3

 وروى طـ شققخ وهؿ مجفقلقن. -4 
= 
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وكتبت تسللـل طـ القتقؿ متك »ققلف:  ڤ ، وصح طـ ابـ طباسإلك رسقل اهلل 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

، قال "ثؼة"، قال الذهبل: "ولد يف حقاة الـبل "وطبد اهلل بـ أحؿد: قال ابـ حجر:  -5

 . "ٓ يعرف اسؿف مجفقل"ابـ الؿديـل: 

 فال يصح هذا الطريؼ بؽؾ هذه العؾؾ. )قؾت أحؿد( :

( بنسـاده إلك طؾل، وفقف: محؿد بـ هارون مجفقل 6564«)إوسط»اين يف وأخرجف الطرب 

الحال، ومحؿد بـ طبقد التبان الؿديـل، مجفقل: فال يصح الحديث مـ صريؼ طؾل بـ أبل 

 .صالب 

( مـ 435/4« )الؽامؾ»وروي طـ جابر بـ طبد اهلل مرفقًطا: كؿا أخرجف ابـ طدي يف  

ـ، ثـا أبق سعد، طـ يزيد الػؼقر، طـ جابر، وأبق سعد صريؼ طبد الحؿقد بـ طبد الرحؿ

 ،"مرتوك"ضعقػ مدلس قالف ابـ جحر. وقال الدارقطـل: 

(، وىف 14881الؽربى( )»(، والبقفؼل يف 1876« )مسـده»وأخرجف أبق دواد الطقالسل ىف  

  إسـاده خارجة وهق مرتوك.، و يؿان ابـ الؿغقرة وهق ضعقػ.

(، وغقرهؿ مـ 353« )مسـده»(، والحارث يف 384/3« )امؾالؽ»وأخرجف ابـ طدي يف  

، حرام بـ صرق: طـ حرام بـ طثؿان، طـ طبد الرحؿـ، ومحؿد، طـ جابر، طـ الـبل 

ا كؿا يف  . قال "الرواية طـ حرام حرام"، قال الشافعل: «التؼريب»طثؿان ضعقػ جدًّ

 . "مـؽر"البخارى: 

(، وابـ أبل 839« )مسـده»وابـ شفاب يف  (،6243وراه أكس بـ مالؽ: أخرجف البزار )

( مـ صرق: طـ يحقك، طـ يزيد بـ طبد الؿؾؽ 1635«)الـػؼة طؾك العقال»الديـا يف 

 الـقفؾل، طـ أبقف، كا محؿد بـ الؿـؽدر، طـ أكس مرفقًطا، ويزيد وأبقه كالهؿا ضعقػ.

« معجؿف»اكع يف (، وابـ ق4/3512« )الؽبقر »ورواه حـظؾة بـ حزيؿ: أخرجف الطرباين يف 

مـ صرق: طـ سؾؿ بـ قتقبة، ثـا ذيال بـ « الـػؼة طؾك العقال»(، وابـ أبل الدكقا يف 422)

 .طبقد، قال: حـظؾة بـ حزيؿ، طـ الـبل 

وهق صغقر فقؽقن الخرب  وفد مع أبقف وجده طؾك الـبل "وحـظؾة قال ابـ حجر:  

 ."مرساًل 

 رفقطة يف الحديث ٓ تصح.وهبذا يظفر أن كؾ الطرق الؿ )قؾت أحؿد( :

 . "ضعقػ، مرفقٌع، ٓ يصح"قال شقخـا أبق طبد اهلل مصطػك بـ العدوي:  
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  ،(1)«يـؼطع طـف اسؿ القتؿ؟ وإكف ٓ يـؼطع طـف اسؿ القتؿ حتك يبؾغ ويمكس مـف رشد

  .(2)«طـف القتؿ إذا احتؾؿوأما الصبل فقـؼطع »ويف رواية: 

  :٘فاخلالص 

ون آحتالم وهق البؾقغ ففق يتقؿ، فنذا بؾغ أن مـ مات أبقه أو مات أبقها د

 ، وٓ ُيؼال يتقؿ.غت الجارية، فقـؼطع طـف اسؿ يتقؿالغالم وبؾ

 

 

  

 

                                                 

 (.1812صحقح مسؾؿ ) (1)

( طـ أبل معاوية، ثـا 224/ 1« )الؿسـد»أخرجف أحؿد يف  :صحقح من قول ابن عباس (2)

ومدلس( الحجاج، طـ ططاء، طـ ابـ طباس مقققًفا، وفقف: الحجاج بـ أرصلة )ضعقػ، 

 (.9159« )ســف الؽربى»قالف الـسائل يف 

( مـ صريؼ محؿد بـ إسحاق، طـ إسؿاطقؾ بـ 31 26« )مسـده»وأخرجف أبق يعؾك يف 

أمقة، طـ ططاء بـ أبل رباح، طـ ابـ طباس، فبفذا يؽقن الحجاج قد تقبع مـ محؿد بـ 

 إسحاق، وفقف طـعـة ابـ إسحاق أيضًا.

أثر ابـ طباس بال ريب، ويؽػل صريؼف الذي رواه مسؾؿ وهـاك صرق أخرى، هبا ُيصحح  

 كؿا سبؼ.
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F              e 
 

 

 

 سزئراى الٍزٍوخحكن ا
 

 ىَاصتٝذاا، ّمً ثهَّ يف حكه الٔتٔن٘ اختلف الفكَاٛ يف تشّٓج: 

 حتك تبؾغ.ا، مطؾؼً  فذهب بعضفؿ إلك مـع تزويجفا 

 الؼرابة أو بالسبب العام لؾقٓية.وأجازه غقرهؿ ب

وققد آخرون اإلجازة بخقػة الػساد، يف حقـ ققدها غقرهؿ ببؾقغ تسع سـقـ  

 .فلكثر

وإن كان ضاهر إدلة يشفد لجقاز تزويجفا برضاها، وهق رأي ابـ حزم وهق 

.  الراجح لدىَّ

 راٛ الفكَاٛآل اصزّٓع اعزّض ّإلٔك إمجاًلا: 

أن لقلقفا إجبارها طؾك الـؽاح، ثؿ إذا بؾغت وكان القلل الؿجرب  يرى األحـاف

 غقر إب أو الجد ثبت لفا خقار البؾقغ. 

إلك أن القلل الؿجرب هق إب فؼط، وٓ يزوج  -يف رواية - وذهب الحـابؾة

 ذهب رواية أخرى كؿذهب الحـػقة.ا. ويف الؿالصغقرة غقره ولق كان جدًّ 

يف الؿعتؿد طـدهؿ أكف إذا خقػ فسادها، يجربها ولقفا طؾك  ويرى الؿالؽقة

 التزويج، وتجب مشاورة الؼاضل لفا.

البؽر هل لألب والجد وحدهؿا،  أن وٓية اإلجبار يف تزويج ويرى الشافعقة

ال طـد طدم إب وكحقهؿا ٓ يزوج صغقرة بح دون بؼقة إولقاء، فإخ أو العؿ
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  .(1)وإذهنا غقر معترب ،ٕهنا إكؿا تزوج باإلذن ا، طاقؾة أو مجـقكة:ا أو ثقبً بؽرً 

قبؾ البؾقغ، وٓ إذن لفا  لفؿ تزويجفا األولى: ،لفم ثالث روايات والحـابؾة

لفؿ اذا وصؾت  :الثالثة ،لفؿ تزويجفا ولفا الخقار إذا بؾغت :الثاكقة صغقرة. ففل

 ضاها.التاسعة لؽـ بر

  :ًٕالَك األدلْ ًأقٌال العلنا 

 ضتأنٌ ّجّْباُت ألدل٘ علٙ أٌ الٔتنٔ٘ا: 

ُتْسَتْلَمُر اْلَقتِقَؿُة فِي »: قال رسقل اهلل ،  حديث أبل مقسك إشعري -1

 .(2)«َكْػِسَفا، َفنِْن َسَؽَتْت َفَؼْد َأِذَكْت، َوإِْن َأَبْت َلْم ُتْؽَرهْ 

ُتْسَتْلَمُر اْلَقتِقَؿُة فِي َكْػِسَفا، َفنِْن »: َرُسقُل اهلل  َقاَل  ، حديث أبل هريرة -2

 .(3)«َسَؽَتْت َفُفَو إِْذُكَفا، َوإِْن َأَبْت َفاَل َجَواَز َعَؾْقَفا

ـُ َمْظُعقٍن، َوَتَرَك اْبـًَة َلُف »قال: استدلقا بؿا ورد طـ ابـ طؿر،  -3 َ ُطْثَؿاُن ْب
ُتُقفِّل

ـْ ُخَقْيَؾَة بِـِْت َح 
َْوَقصِ مِ ْٕ ـِ ا ـِ َحاِرَثَة ْب ـِ ُأَمقََّة ْب َقاَل: َوَأْوَصك إَِلك َأِخقِف ُقَداَمَة  ،ؽِقِؿ ْب

ـِ َمْظُعقٍن اْبـََة  َي، َقاَل: َفَخَطْبُت إَِلك ُقَداَمَة ْب َٓ : َوُهَؿا َخا
ِ
ـِ َمْظُعقٍن، َقاَل َطْبُد اهلل ْب

                                                 

 (.293/ 41« )الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة» (1)

« الؽربى»(، البقفؼل يف 3587« )ســف»(، والدارقطـل يف 19688رواه أحؿد ) حسن: (2)

(، وغقرهؿ بلساكقدهؿ إلك يقكس بـ طؿرو، طـ أبل بردة، طـ أبل مقسك بف، 13691)

 ، فحديثف حسـ.«التؼريب»بـ طؿرو صدوق يفؿ قؾقاًل، كؿا قال الحافظ يف  ويقكس

« الؿسـد»(، وأحؿد يف 1119(، والرتمذي )2194« )ســف»أخرجف أبق داود يف  حسن: (3)

 (، وغقرهؿ كؾفؿ مـ صريؼقـ: 4179(، وابـ حبان )11146)

حؿد بـ طؿر صدوق محؿد بـ طؿر، طـ أبل سؾؿة، طـ أبل هريرة، طـ رسقل اهلل، بف، وم 

 ، والحديث لقس يف أوهامف فحديثف يحسـ ما لؿ يستـؽر.«التؼريب»لف أوهام كؿا يف 

فنن بؽت أو »وزاد أبق داود يف رواية محؿد بـ العالء، ثـا إدريس ققلف:  )قؾت أحؿد( : 

 . "لقست محػقضة"، وطؾك ما يبدو ضعػفا قال أبق داود: «سؽتت
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َجـِقَفا، َوَدَخ  ـِ َمْظُعقٍن َفَزوَّ ـُ ُشْعَبَة ُطْثَؿاَن ْب َفاَيْعـِل –َؾ اْلُؿِغقَرُة ْب َفَلْرَغَبَفا فِل  -: إَِلك ُأمِّ

َفا، َفَلَبَقا َحتَّك اْرَتَػَع َأْمُرُهَؿا إَِلك  اْلَؿاِل َفَحطَّْت إَِلْقِف، َوَحطَّْت اْلَجاِرَيُة إَِلك َهَقى ُأمِّ

 
ِ
ـُ َمْظُعقٍن: َيا َرُس َرُسقِل اهلل ، ، َفَؼاَل ُقَداَمُة ْب

َّ
، اْبـَُة َأِخل َأْوَصك بَِفا إَِلل

ِ
قَل اهلل

َٓ فِل الْ  اَلِح، َو ْر بَِفا فِل الصَّ ـَ ُطَؿَر، َفَؾْؿ ُأَقصِّ  ْب
ِ
تَِفا َطْبَد اهلل ـَ َطؿَّ ْجُتَفا اْب َءِة، اؽػَفَزوَّ

َفا، َقاَل: َفَؼاَل َرُسق  َوَلؽِـََّفا اْمَرَأٌة، َوإِكََّؿا َحطَّْت إَِلك َهَقى ُأمِّ
ِ
َٓ »: ُل اهلل ِهَي َيتِقَؿٌة، َو

َّٓ بِنِْذكَِفا ُجقَها اْلُؿِغقَرَة بـ  «ُتـَْؽُح إِ  مِـِّل َبْعَد َأْن َمَؾْؽُتَفا، َفَزوَّ
ِ
َقاَل: َفاْكُتِزَطْت َواهلل

 .(1)«شعبة

ففذه إحاديث صريحة يف إمر باستئذان القتقؿة يف  :)قؾت أحؿد آل رجب(

 ا بدون إذهنا.حفكػسفا والـفل طـ كؽا

تِْسُع  اِرَيةِ َج ى الْ ؾَ ى عَ تَ ا أَ إِذَ »قال:  طـ الـبل  ، حديث طبد اهلل بـ طؿر -4

 .(2)«ِسـِقَن َفِفَي اْمَرَأةٌ 

 اْمَرَأٌة(أهنا قالت: )ل  حديث طائشة -5
َ
ـَ َفِفل  .(3)إَِذا َبَؾَغِت الَجاِرَيُة تِْسَع ِسـِق

                                                 

(، 3547، 3551« )الســ»(، والدارقطـل يف 2/131« )ـدالؿس»أخرجف أحؿد يف  حسن: (1)

(، كؾفؿ: مـ صريؼ ابـ أبل إسحاق، ثـا طؿر بـ 13656« )الســ الؽربى»والبقفؼل يف 

حسقـ بـ طبد اهلل، طـ كافع مقلك ابـ طؿر، طـ ابـ طؿر، بف، وابـ أبل إسحاق صدوق 

 لقس.، ولؽـف صرح فؼال: ثـا، فاكتػك التد«التؼريب»يدلس كؿا يف 

( مـ صريؼ يقكس بـ بؽقر، طـ ابـ أبل إسحاق، طـ 3546وأخرجف الدارقطـل أيًضا )

لؿ يسؿعف محؿد بـ "«: الســ»كافع، طـ ابـ طؿر، قال الدارقطـل طؼب الحديث يف 

، ولؾحديث صرق أخرى، وطؾك ما ذكرت "إسحاق مـ كافع، وإكؿا سؿعف مـ حسقـ

 الحديث حسـ، واهلل أطؾؿ.

(، وفقف مـ لؿ أطرف، وفقف طبد الؿؾؽ بـ مفران 2/243« )تاريخ أصبفان»يف  ضعقف: (2)

 وهق مجفقل كؿا قال ابـ أبل حاتؿ.

(، بدون إسـاد ولؿ 1531« )الؽربى»(، والبقفؼل يف 1119ذكره الرتمذي ) :ٓ إسـاد له (3)

 أجده مسـًدا.
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  :ّٔا  ار:ـــــــاآلثثاى

ُتْسَتْلَمُر اْلَقتِقَؿُة فِل َكْػِسَفا، َوَرَضاَها َأْن قالقا: ) ،وطؿر وشريح( أثر )طؾل -1

 .(1)َتْسُؽَت(

وإن  ،فنن سؽتت ففق رضاها ،أثر آخر طـ طؾل: )إذا زوجت القتقؿة ُرفعت -2

 .(2)كرهت لؿ تزوج(

َكِرَهْت  إِْن َسَؽَتْت َوَرِضَقْت َفَؼْد َسؾََّؿْت، َوإِنْ قال: ) ،أثر محؿد بـ سقريـ -3

َصْت َلْؿ ُتـَْؽْح   .(3)(َوَتـَغَّ

َوإِْن  ،َفُفَو ِرَضاَها نِْن َسَؽَتْت فَ ُتْسَتْلَمُر اْلَقتِقَؿُة فِي َكْػِسَفا، قال: ) ،أثر عؿر -3

 .(4)َأْكَؽَرْت َلْم ُتـَْؽح(

َق ِرَضاَها، َٓ ُتـَْؽُح َحتَّك ُتْسَتْلَمَر، َفنِْن َسَؽَتْت َففُ  اْلَقتِقَؿةُ أثر شريح، قال: ) -5
                                                 

قال: ثـا طبدة بـ  (، قال: ثـا أبق بؽر،16221«)مصـػف»أخرجف ابـ أبل شقبة يف  ضعقف: (1)

سؾقؿان، طـ مجالد، طـ الشعبل، طـ طؾل، وطؿرو وشريح قالقا بف، فقف مجالد، قال ابـ 

 ."لقس بشلء"، وضعػف ابـ معقـ، وقال أحؿد: "لقس بؼقي تغقر يف آخره"حجر: 

(، قال: ثـا أبق بؽر، قال: ثـا هشقؿ، طـ 16221«)مصـػف»أخرجف ابـ أبل شقبة يف  ضعقف: (2)

 طـ الشعبل، طـ طؾل أكف كان يؼقل:...، فذكره.مجالد، 

 فقف هشقؿ مدلس وقد طـعـ، وفقف مجالد وهق ضعقػ، واهلل أطؾؿ. ( :)قؾت

أخرجف ابـ أبل شقبة، قال: ثـا هشقؿ، طـ أشعث، طـ محؿد بـ سقريـ، بف،  :فقه ضعف (3)

وهشقؿ مدلس وقد طـعـ، وأشعث لؿ أطرف مـ هق: إذ أن يف شققخ هشقؿ وجدت 

ثقـ، أحدهؿا أشعث بـ سقار الؽـدي وهق ضعقػ، وأشعث بـ طبد الؿؾؽ الحراين أشع

وهق ثؼة، ومحؿد بـ سقريـ شقخفؿا، فنن كان أشعث هذا هق الثؼة تبؼك طـعـة هشقؿ، واهلل 

 أطؾؿ.

(، ثـا سعقد، كا جديـ بـ طبد الحؿقد، 557« )ســف»أخرجف سعقد بـ مـصقر يف  :مـؼطع (4)

ؿ الـخعل، طـ طؿر، بف، وإبراهقؿ الـخعل لؿ يدرك طؿر، قال طـ مـصقر، طـ إبراهق

قال ابـ الؿديـل: إبراهقؿ الـخعل لؿ يؾؼ أحًدا مـ "«: 13جامع التحصقؾ »العالئل يف 

 ." أصحاب الـبل 
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ْت َلْؿ ُتـَْؽْح   .(1)(َوإِْن َكِرَهْت َوَتَعصَّ

  :ٛثالّثا: أقْال العلنا 

 :األحياف 

قال أصحابـا: يجقز لألخ والعؿ وسائر العصبات تزويج » قال الؼدوري:

 .(2)«الصغار

 :٘ٔاملالك 

فا ما وٓ يؼطع طـ ،ٓ تزوج القتقؿة التل يقلك طؾقفا حتك تبؾغ»: َوَقاَل َمالٌِك 

لذن: لؾحديث الذي جاء جعؾ لفا مـ الخقار وأمر كػسفا أكف ٓ جقاز طؾقفا حتك تُ 

طـ ابـ  ،طـ إشعث بـ سقار ،طـ الػزاري ،وكقع طـ يف ذلؽ طـ رسقل اهلل 

َٓ ُتـَْؽُح َحتَّك ُتْسَتْلَمَر، َفنِْن َسَؽَتْت َفُفَق ِرَضاَها، َوإِْن طـ شريح قال:  ،سقريـ اْلَقتِقَؿِة 

ْت َلْؿ ُتـَْؽْح   .(4()3)«َكِرَهْت َوَتَعصَّ

 :٘ٔالشافع  

يِّ َمَع الثَّقِِّب َأْمٌر، َواْلَقتِقَؿُة »:  قال الـبل »:  قال الؿاوردي
َلْقَس لِْؾَولِ

 دل بآستئؿار -لفا أب ٓ التل وهل –فؾؿا خص القتقؿة  ،«َوَصْؿُتَفا إِْقَراُرَها ُتْسَتلَمرْ 

                                                 

(، ثـا سعقد، ثـا هشقؿ، ثـا ابـ سقار، طـ 561« )ســف»أخرجف سعقد بـ مـصقر يف  ضعقف: (1)

، قؾت: وأشعث بـ سقار ضعقػ كؿا قال الحافظ يف ابـ سقريـ، طـ شريح، بف

 «(.التؼريب»

فنن قال قائؾ: فؿا فائدة ذكر كؾ هذه إثار ما دامت ضعقػة ٓ تصح؟ قؾت:  ( :)قؾت

 ٓستدٓل بعض العؾؿاء هبا، وكسبة هذه إققال لؼائؾقفا.

 (.4289/ 9التجريد ) (2)

 (، ط: دار الػؽر.2/142« )الؿدوكة» (3)

 سبؼ تخريجف. ضعقف: (4)
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 .(2()1)استئؿارها يؾزم ٓ إب ذات أن طؾك

: فؾؿا أوجب استئذان القتقؿة دل طؾك أن ويف كتاب البقان يف مذهب الشافعل

 . (3 «غقر القتقؿة ٓ تستلذن، ومـ لفا أب أو جدٌّ فؾقست بقتقؿة

 :٘احليابل 

َجِت اْلَقتِقَؿُة، َفَؾَفا اْلِخَقاُر إَذا َبَؾَغْت »: قال ابن قدامة  .(4)«َوإَِذا ُزوِّ

 ويف الصغقرة ثالث روايات: »: «الؽايف» وقال يف

ج ابـة أخقف مـ بـ مظعقن زوَّ اأن قدامة  ويلقس لفؿ تزويجفا: لؿا رُ  حداهن:إ

 ،«افَ كِ ذْ نِ  بِ َّٓ إِ  ُح ؽَ ـْ  تً َٓ وَ  ةٌ قؿَ تِ ا يَ فَ كَّ إِ »فؼال:  طبد اهلل بـ طؿر، فرفع ذلؽ إلك الـبل 

 والصغقرة ٓ إذن لفا.

ڌ ڌ ڎ )لفا الخقار إذا بؾغت: لَِؼْقلِِف َتَعاَلك: لفؿ تزويجفا و :والثاكقة 

، دلت بؿػفقمفا طؾك أكف لف [4]الـساء:   (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 تزوجفا إذا أقسط لفا، وقد فسرتف طائشة بذلؽ. 

بنذهنا، وٓ يجقز قبؾ ذلؽ، لؼقل الـبل  لفؿ تزويجفا إذا بؾغت تسًعا :والثالثة

 :« ِ(5)«ي َكْػِسَفا، َفنِْن َسَؽَتْت َفُفَو إِْذُكَفا، َوإِْن َأَبْت َفاَل َجَواَز َعَؾْقَفاُتْسَتْلَمُر اْلَقتِقَؿُة ف 

 رواه أبق داود. 

وجؿعـا بقـ إدلة وإخبار، وققدكا ذلؽ بابـة تسع: ٕن طائشة قالت: )إذا 

                                                 

 سبؼ تخريجف. (1)

 (، ط: دار الػؽر.11/82« )الحاوي الؽبقر » (2)

البقان يف مذهب »الذي قال هق: يحقك بـ أبل الخقر، سالؿ العؿراين، الشافعل يف كتابف  (3)

 (.9/181« )اإلمام الشافعل

 (.9/379« )الؿغـل» (4)

 سبؼ تخريجف. حسن: (5)
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: ٕهنا إلك الـبل  وي ذلؽ مرفقًطاورُ  قـ، ففل امرأة(،بؾغت الجارية تسع سـ

 .(1)«ؽ لؾـؽاح وتحتاج إلقف، فلشبفت البالغةتصؾح بذل

وقد جاء الـص بلن ٓ  ،الصغقرة إذا مات أبقها صارت يتقؿة» قال ابن حزم:

وأما الؽبقرة فؾقس ٕبقفا أن يزوجفا يف حقاتف بغقر إذهنا  تـؽح القتقؿة حتك تستلذن،

 .؟!فؽقػ بعد مقتف

ولقس  «ٍث اَل ثَ  نْ  مِ َّٓ إِ  هُ ؾُ ؿَ عَ  عَ طَ ؼَ اكْ  مْ كُ ُد َح أَ  اَت ا مَ ذَ إِ » وقد صح طـ رسقل اهلل 

 .(2)«وهذا ققل أبل حـقػة، والشافعل، وأبل سؾقؿان، وأصحاهبؿ -مـ تؾؽ الثالث 

  .(3)«لفا طـد أكثر السؾػ والػؼفاء بؽػءٍ  يجقز تزويجفا» :ابن تقؿقة  قال

وهق ققل  أحدهؿاوا إكؽاحفا لفؿ ققٓن: ثؿ الجؿفقر الذيـ جقز»: أيًضاقال و

ولفا الخقار إذا بؾغت.  زوج بدون إذهنا،وأحؿد يف إحدى الروايتقـ: أهنا تُ  ،أبل حـقػة

زوج إٓ بنذهنا: وٓ خقار لفا وهق الؿشفقر يف مذهب أحؿد وغقره: أهنا ٓ تُ  والثاين

قال  :قال وى أبق هريرةكؿا رَ  ،إذا بؾغت. وهذا هق الصحقح الذي دلت طؾقف السـة

َذُن اْلقَتِقَؿُة فِي َكْػِسَفا، َفنِْن َسَؽتَْت َفُفَو إِْذُكَفا، َوإِْن َأَبْت َفاَل َجَواَز ُتْسَتلْ »: رسقل اهلل 

والـسائل. وطـ أبل مقسك إشعري:  ،والرتمذي ،وأبق داود ،رواه أحؿد ،«َعَؾْقَفا

 اَل فَ  ْت بَ أَ  نْ إِ ، وَ ْت كَ ذِ أَ  ْد ؼَ فَ َفنِْن َسَؽَتْت ، ُتْسَتْلَمُر اْلَقتِقَؿُة فِي َكْػِسَفا»قال:  ل اهلل أن رسق

ففذه السـة كص يف الؼقل الثالث الذي هق أطدل إققال أهنا تزوج: ، «َجَواَز َعَؾْقَفا

. والؽتاب والسـة صريح "يتقؿة  "ا لؿـ قال: إهنا ٓ تزوج حتك تبؾغ فال تصقر خالفً 

ا يجقز لفا أن يف دخقل القتقؿة قبؾ البؾقغ يف ذلؽ: إذ البالغة التل لفا أمر يف مالف

وٕن ما بعد البؾقغ  :ترضك بدون صداق الؿثؾ: وٕن ذلؽ مدلقل الؾػظ وحؼقؼتف

 يف العؿقم. وأما أن يؽقن ا فغايتف أن يؽقن داخاًل ا مجازً ؿل صاحبف يتقؿً وإن ُس 

                                                 

 إلسالمل.( ط: الؿؽتب ا3/27« )الؽايف» (1)

 (.46/ 9« )الؿحؾك بأثار» (2)

 (.43/ 32« )مجؿقع الػتاوى» (3)
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واهلل  ٓ يسقغ حؿؾ الؾػظ طؾقف بحال، ففذا لقتقؿة البالغة دون التل لؿ تبؾغ:الؿراد با

 .(1)«أطؾؿ

وقضك رسقل اهلل » :ابن الؼقمقال 
 .(2)«ستلمر يف كػسفاأن القتقؿة تُ  

 

  :٘فتْٚ اللجي٘ الداٜن 

س: هؾ البـت القتقؿة طـد بؾقغفا تزوج دون رضاها سقاء مـ وكقؾفا الشرطل » 

 أو مـ طصبتفا؟

لؿا  ،كر فؾقس لفذا القلل أن يزوجفا بدون رضاهاإذا كان إمر كؿا ذُ  الجواب:

قالقا: يا رسقل اهلل، فؽقػ  «َٓ ُتـَْؽُح اْلبِْؽُر َحتَّى ُتْسَتلَْمرَ »قال:   ثبت أن الـبل

 .(3)«َأْن َتْسُؽْت »إذهنا؟ قال: 

هؾ يجقز تزويج »: -حػظف اهلل-شقخـا أبق طبد اهلل مصطػك بـ العدوي  َؾ ئِ ُس و

 القتقؿة قبؾ بؾقغفا؟

 .(4)«قال: كعؿ يجقز ذلؽ، لؽـ يجب أن تستلذن الجواب:

 

 

 

                                                 

 (.45/ 32« )مجؿقع الػتاوى» (1)

 (، ط: ابـ رجب.54/86ٓبـ الؼقؿ )« زاد الؿعاد» (2)

( ط: أولل الـفك لإلكتاج اإلطالمل، فتقى رقؿ: 18/131فتاوى الؾجـة الدائؿة:) (3)

(14244.) 

(، لشقخـا 117، )ص«اف والؿعاشرة الزوجقة يف سمال وجقابأحؽام الـؽاح والزف» (4)

 مصطػك بـ العدوي، ط: دار ابـ رجب.
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 :ّالزاجح ّاهلل أعله 

تقؿة، ، أنَّ الػتاة الق-والعؾؿ طـد اهلل تعالك-وبعد بحث هذه الؿسللة، ضفر لل 

يف هذه  ا يتؼدم لفا الخطاب وهلدون سـ البؾقغ، فلحقاكً  وهلهك مـ مات أبقها 

ا ُيحتاج إلك تزويجفا إلطػاففا، ففـا يرى جؿفقر العؾؿاء أكف يؾزم السـ، وأحقاكً 

ٓ تزوج  :وقال ،بؾ هذا الزواج، وبعضفؿ مـع هذا الزواج مـ إصؾاستئذاهنا ق

جقاز تزويجفا طؾك هذا الحال بشرط  :ذن، والظاهر، وتعؼؾ، وُتستلحتك تبؾغ

، وأهنا إذا أرادت ؟، الظاهر: ٓمقافؼتفا، وهؾ لفا الخقار يف فسخ الزواج طـد بؾقغفا

 واهلل أطؾؿ. ،فسخ الزواج يؽقن طـ صريؼ الخؾع

 واهلل أطؾؿ. ،جعؾ لفا الخقار ٓ أطؾؿ لفؿ دلقاًل صحقًحا أصاًل ومـ 
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F              e 
 

 

 

 رصٌّظ الصغريح دّى إذًِب

 

ن أخذ ، بدوكؼؾ طدد مـ العؾؿاء اإلجؿاع، طؾك أنَّ لألب أن يزوج ابـتف الصغقرة

 إذهنا لؽقهنا ٓ تعرف أمقر الزواج مـ إصؾ.

 الزواج هـا إكؿا هق مجرد طؼد الزواج ٓ وهق أنَّ وهـا ققد يـبغل أن يػفؿ جقًدا: أ

ققل ا الجسدية وهذا أما الدخقل هبا، فال يؽقن إٓ طـد إكتؿال قدرهت )كتب الؽتاب(

 جؿاهقر العؾؿاء

وهك بـت ست سـقـ، فؾؿا  رسقل اهلل  ،ل م الؿممـقـ طائشةوقد تزوجت أ

تسع وهك بـت  اكتؿؾت قدرهتا وصارت تتحؿؾ ما يتحؿؾف الـساء، دخؾ هبا 

 لقؽ الحديث:، وإسـقات

َجـِي الـَّبِي  » قالت: ▲طائشة  طـ َوَأَكا بِـُْت ِستِّ ِسـِقَن، َفَؼِدْمـَا  َتَزوَّ

َق َشَعرِي، َفَوَفى ُجَؿْقَؿًة  الَؿِديـََة َفـََزلْـَا فِي َبـِي الَحاِرِث ْبِن َخْزَرٍج، َفُوِعْؽُت َفَتَؿرَّ

ي ُأم  ُروَماَن،  َوإِكِّي َلِػي ُأْرُجوَحٍة، َوَمِعي َصَواِحُب لِي، َفَصَرَخْت بِي َفَلَتْقُتَفا، َفَلَتْتـِي ُأمِّ

اِر، َوإِكِّي أَلُْكِفُج َحتَّى  َٓ َأْدِري َما ُترِيُد بِي َفَلَخَذْت بَِقِدي َحتَّى َأْوَقَػْتـِي َعَؾى َباِب الدَّ

َؿَسَحْت بِِه َوْجِفي َوَرْأِسي، ُثمَّ َأْدَخَؾْتـِي َسَؽَن َبْعُض َكَػِسي، ُثمَّ َأَخَذْت َشْقًئا ِمْن َماٍء فَ 

اَر، َفنَِذا كِْسَوٌة ِمَن األَْكَصاِر فِي الَبْقِت، َفُؼْؾَن َعَؾى الَخْقرِ َوالَبَرَكِة، َوَعَؾى َخْقرِ َصائِرٍ،  الدَّ

َّٓ رَ  ، َفَلْصَؾْحَن ِمْن َشْلكِي، َفَؾْم َيُرْعـِي إِ  َفَلْسَؾَؿْتـِي إَِلْقِفنَّ
ِ
ُضًحى، َفَلْسَؾَؿْتـِي  ُسوُل اهلل

 .(1)«إَِلْقِه، َوَأَكا َيْوَمئٍِذ بِـُْت تِْسِع ِسـِقنَ 

                                                 

 (، والؾػظ لؾبخاري.1422(، ومسؾؿ )3894رواه البخاري ) صحقح: (1)
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فنن اتػؼ الزوج  :وأما وقت زفاف الصغقرة الؿزوجة والدخقل هبا» قال الـووي:

وإن اختؾػا فؼال أحؿد وأبق  ،ؿؾ بفوالقلل طؾك شلء ٓ ضرر فقف طؾك الصغقرة طُ 

وقال مالؽ والشافعل وأبق  ،ؽ بـت تسع سـقـ دون غقرهاتجرب طؾك ذل :طبقد

 ،وٓ يضبط بسـ ،ويختؾػ ذلؽ باختالففـ ،حد ذلؽ أن تطقؼ الجؿاع :حـقػة

فقؿـ أصاقتف  ،وهذا هق الصحقح ولقس يف حديث طائشة تحديد وٓ الؿـع مـ ذلؽ

شة قد وكاكت طائ :قال الداودي ،اوٓ اإلذن فقؿـ لؿ تطؼف وقد بؾغت تسعً  ،قبؾ تسع

 .(1)«لا ـً ا حسشبت شبابً 

وهل بـت  ج طائشة لرسقل اهلل فػل الحديث أن أبا بؽر زوَّ  (:أحؿد)قؾت 

، ولؿ يرد أكف استلذهنا: ٕكف كقػ يستلذن سـقـوهل بـت تسع (2)وبـك هبا ،ست سـقـ

 صغقرة ٓ تعرف شقًئا؟.

 قائؾ: ولؿ يرد أيًضا أكف أجربها.فنن قال 

جقاز تزويج الصغقرة دون  :ـعؼد طؾك ذلؽ، يعـلأن اإلجؿاع م فالجواب:

رف مصؾحة الصغقرة أكثر مـفا: وإب يع ،لإذهنا: بدلقؾ حديث أبل بؽر مع طائشة 

 واهلل أطؾؿ. ،هنا ٓ تعؾؿ شقًئا مـ أمقر الـؽاحإذ أ

واهلل  ،بال شؽ وإن كاكت تعؾؿ إمقر واستلذهنا فرضقت، ففذا أحسـ وأصقب

 أطؾؿ.

خؾ الزوج بالصغقرة حتك تؽتؿؾ قدرهتا الجسدية تؿاًما ؿا أشرت ٓ يدكو

 ؾجؿاع.ل وتصبح ممهؾة

ا ولق يجقز تزويج الصغقرة بالؽبقر إجؿاطً  :وقال ابـ بطال»: قال ابن حجر

                                                 

 (.216/ 9« )شرح الـقوي طؾك مسؾؿ» (1)

 أي: دخؾ هبا.  (2)
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 .(1)«مـفا حتك تصؾح لؾقطء ـُ ؽَّ ؿَ لؽـ ٓ يُ  ،كاكت يف الؿفد

كت تعؼؾ والذي تطؿئـ إلقف الـػس أنَّ الصغقرة إذا كا»قال شقخـا العدوي: 

الزواج وتدري طـف وتػفؿ فقف استلذهنا أبقهؿا لعؿقم الحديث، أما حديث طائشة 

 .(2)«لؿ يستلذهناو فؾقس فقف ما يثبت أو يـػل أن أبا بؽر 

   :اإلمجاع 

يزوج ابـتف الصغقرة وٓ  أجؿع العؾؿاء طؾك أن لألب أن» :قال ابن عبد البر

العراقققـ قالقا:  بـت ست سـقـ، إٓ أنَّ  طائشة وهل لتزويج رسقل اهلل  يشاورها،

لفا الخقار إذا بؾغت، وأبك ذلؽ أهؾ الحجاز، وٓ حجة مع مـ جعؾ لفا الخقار 

 .(3)«واهلل أطؾؿ ،طـدي

ِغقَر َطَؾك الـَِّؽاِح، »:  قال ابن رشد ََب ُيْجبُِر اْبـَُف الصَّ ْٕ َػُؼقا َطَؾك َأنَّ ا َواتَّ

غِ  َٓ َيْسَتْلمُِرَهاَوَكَذلَِؽ اْبـََتُف الصَّ  .(4)«قَرَة اْلبِْؽَر َو

 .(5)«والصغقرة ٓ خالف يف صحة إجباره لفا»:  قال ابن حجر

 .(6)«يزوجفا أبقها اتػاًقا إٓ مـ شذوالبؽر الصغقرة »: وقال أيًضا

 :ًٕالَك أقٌال العلنا 

  :األحياف 

لد الصغقر أو وبؾغـا طـ إبراهقؿ أكف كان يؼقل: إذا أكؽح القا» :قال السرخسي

                                                 

 (.124/ 9« )فتح الباري» (1)

 (.352/ 3« )جامع أحؽام الـساء» (2)

 (.247ٓبـ طبد الرب، )ص« اإلجؿاع» (3)

 (.2/11« )بداية الؿجتفد» (4)

 (. 12/334« )الػتح» (5)

 (.9/98السابؼ ) (6)
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رحؿفؿ اهلل  -الصغقرة فذلؽ جائز طؾقفؿا، وكذلؽ سائر إولقاء، وبف أخذ طؾؿاؤكا 

 .(1)«فؼالقا: يجقز لغقر إب والجد مـ إولقاء تزويج الصغقر والصغقرة -تعالك 

 :٘ٔاملالك 

هؾ لف أن يزوج  ،واختؾػقا يف غقر إب مـ إولقاء»: قال ابن عبد البر

 الصغقرة؟

ال مالؽ والشافعل: ٓ يجقز ٕحد مـ إولقاء غقر إب أن يزوج الصغقرة فؼ 

هذا هق تحصقؾ مذهب مالؽ طـد البغداديقـ مـ  ا كان أو غقره.أًخ  قبؾ البؾقغ

وهق ققل ، أصحاب مالؽ وأكثر ،ـاضرون، وهق ققل ابـ الؼاسؿالؿالؽققـ وطؾقف يُ 

 ،يف رواية بـ حـبؾ بف قال أحؿدوالثقري، و ،وققل ابـ أبل لقؾك ،الشافعل وأصحابف

  (2). «وأبق طبقد ،وأبق ثقر

 :٘ٔالشافع 

وإن  ،وٓ يزوج الصغقرة التل لؿ تبؾغ أحد غقر أباء»:  قال الشافعي

يؼقمقن مؼام أباء يف  ،وإجداد آباء إذا لؿ يؽـ أب ،زوجفا فالتزويج مػسقخ

 . (3)«ذلؽ

الجد تزويج البؽر مـ غقر رضاها ويجقز لألب و»: «الؿجؿقعتؽؿؾة  »جاء يف 

  .(4)«صغقرة كاكت أو كبقرة

                                                 

 (. 4/212« )الؿبسقط» (1)

  (.16/58« )آستذكار» (2)

  (.5/33« )إم» (3)

 (، ط: دار الػؽر.17/323« )الؿجؿقع شرح الؿفذب» (4)
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 :٘احليابل 

 إذا كاكت صغقرة فزوجفا أبقها فنكف ٓ خقار لفا طـدكا.»:  قال اإلمام أحؿد

 طـ جارية صغقرة زوجفا أبقها مـ رجؾ وأخقها مـ رجؾ؟  (1)وسللتف

طؾك  كرى كؽاح إب جائًزا ،قال: هل لؾذي زوج إب رضقت أم كرهت

 .(2)«الصغقرة

كالبالغة، فعؾك هذا إذا  -الصغقرة :أي –فقباح تزويجفا »:  قال ابن قدامة

  .(3)«زوجت ثؿ بؾغت لؿ يؽـ لفا خقار كالبالغة إذا زوجت

مـ مقاكع التسؾقؿ الصغر،  ذهب الػؼفاء إلك أنَّ » :«الؽويتقة الؿوسوعة»جاء يف 

تك تؽرب ويزول هذا الؿاكع: ٕكف قد فال تسؾؿ صغقرة ٓ تحتؿؾ القطء إلك زوجفا ح

 يحؿؾف فرط الشفقة طؾك الجؿاع فتتضرر بف.

 وذهب الؿالؽقة والشافعقة إلى زوال ماكع الصغر بتحؿؾفا لؾوطء.

قال الشافعقة: ولق قال الزوج: سؾؿقها لل وٓ أصمها حتك تحتؿؾف، فنكف ٓ 

  .(4)«تسؾؿ لف وإن كان ثؼة، إذ ٓ يممـ مـ هقجان الشفقة

 اخلالص٘: رابّعا 

أن يزوج ابـتف الصغقرة دون  العاقؾ الرشقد، ثبت باإلجؿاع أكف يجقز لألب

 إذهنا: ٕهنا ٓ تدري أصاًل مصؾحتفا وٓ تعرف أمقر الـؽاح، واهلل الؿقفؼ.

  

                                                 

 (، ط: الدار العؾؿقة.1/194« )أبل الػضؾ صالح مسائؾف رواية ابـف»يف  (1)

 (، ط: الدار العؾؿقة.2/238«)مسائؾف رواية ابـف أبل الػضؾ صالح»يف  (2)

 (.9/414« )الؿغـل» (3)

 (.122/ 31« )الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة» (4)
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F              e 
 

 

 

 (1)رصٌّظ الغالم الصغري قجل ثلْغَ ثغري إذًَ

 
غقر قبؾ بؾقغف، إذا رأى ابـف الص ذهب جؿاهقر العؾؿاء إلك جقاز تزويج إب

مقر الزواج مـ إصؾ، وقد ًئا طـ أإذكف ففق ٓ يدري شقالؿصؾحة يف ذلؽ دون 

 .ثبت هذا الػعؾ طـ ابـ طؿر، والزبقر

 ًٕالَك األثاز ًأقٌال العلنا: 

ـِ ُطَؿَر، َواْبـُفُ  أكف: ڤأثر ابـ طؿر -1  ْب
ِ
َج اْبـًا َلُف اْبـََة َأِخقِف ُطَبْقِد اهلل َصِغقٌر  َزوَّ

َيْقَمِئٍذ َوَلْؿ َيْػِرْض َلَفا َصَداًقا، َفَؿَؽَث اْلُغاَلُم َما َمَؽَث، ُثؿَّ َماَت، َفَخاَصَؿ َخاُل 

ُث  َجُت اْبـِل َوَأَكا ُأَحدِّ ـُ ُطَؿَر لَِزْيٍد: إِكِّل َزوَّ ـِ َثابٍِت، َفَؼاَل اْب ـَ ُطَؿَر إَِلك َزْيِد ْب  اْلَجاِرَيِة اْب

ـََع بِِف َخْقًرا، َفَؿاَت َقْبَؾ َذلَِؽ، َوَلْؿ َيْػِرْض لِْؾَجاِرَيِة َصَداًقا. َفَؼاَل َزْيٌد: َكْػِسل َأْن َأْص 

َٓ َصَداَق َلَفا ُة، َو  .(2)َفَؾَفا اْلِؿقَراُث إِْن َكاَن لِْؾُغاَلِم َماٌل، َوَطَؾْقَفا اْلِعدَّ

 ف.فػل هذا إثر دلقؾ طؾك جقاز تزويج الصغقر دون إذك أحؿد(:)قؾت 

ـَ َأِخقِف َوُهَؿا َصِغقَرانِ أثر طروة بـ الزبقر: -2  َج اْبـََة َأِخقِف اْب َأكَُّف َزوَّ
(3). 

                                                 

ـا وقد أدرجت هذا الؿسللة يف هذا البحث وإن كاكت غقر داخؾة فقف أصالة، إلشارة شقخ (1)

 طؾكَّ بذلؽ.

(، ثـا يحقك بـ سعقد، طـ سؾقؿان بـ يسار، 925«)ســف»أخرجف سعقد يف  إسـاده صحقح: (2)

« الؽربى»طـ ابـ طؿر، بف، وهشقؿ مدلس لؽـف صرح بالتحديث، وأخرجف البقفؼل يف 

 ( مـ صريؼ سعقد، بف.13/355« )شرح مشؽؾ أثار»(، والطحاوي يف 14419)

(، ثـا سعقد، ثـا حؿاد بـ زيد، طـ هشام بـ 775ســف( )»سعقد يف  أخرجف صحقح: إسـاد (3)

طروة، طـ أبقف طروة، بف، وهشام ثؼة مدلس، قد طـعـ إٓ أن تدلقسف مـ الطبؼة إولك ففق 
= 
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ـَ ُكِػَسْت أثر الزبقر بـ العقام: -3  َج اْبـًَة َلُف َصِغقَرًة ِحق ـَ  :َيْعـِل ،َأكَُّف َزوَّ ِحق

  .(1)ُولَِدْت 

 نَّ الحسن وصاوس كرها ذلك ولؽـه ٓ يثبت عـفؿا.إ ؛وققل

ـِ س: أثر صاو-1  ِغقَرْي َأكَُّف َكاَن َيْؽَرُه كَِؽاَح الصَّ
(2). 

َغارِ أثر الحسـ:  -2 َٓ ُيْعِجُبُف كَِؽاُح الصِّ َكاَن الحسـ 
(3).  

 واألثران ضعقػان. :)قؾت أحؿد(

 :اإلمجاع 

أجؿع كؾ مـ كحػظ طـف مـ أهؾ العؾؿ طؾك أن إكؽاح » : قال ابن الؿـذر

وي ذلؽ وقتادة، ورُ  ،والزهري ،كذلؽ قال الحسـ البصري إب ابـف الصغقر جائز،

والشافعل، وابـ  ،طـ ططاء، وبف قال مالؽ بـ أكس، وسػقان الثقري، وإوزاطل

حـبؾ، وإسحاق، وأصحاب الرأي، واحتج أحؿد بحديث ابـ طؿر أكف زوج ابـف 

 . (4)«وهق صغقر، وأهنؿ اختصؿقا إلك زيد، فلجازاه جؿقًعا

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 محتؿؾ، وسؿاطف مـ أبقف ثابت يف الصحقح.

أبقف: أن (، قال: ثـا طبدة بـ سؾقؿان، طـ هشام، طـ 7511أخرجف ابـ أبل شقبة ) ضعقف: (1)

هـ(، والزبقر تقيف 35الزبقر زوج...، فعروة ولد يف أوائؾ خالفة طثؿان، وطثؿان تقيف )

 ، فالخرب يؽقن مـؼطًعا. ڤهـ(، فقؽقن طروة لؿ يسؿع مـ الزبقر بـ العقام أبقف 36)

(، قال: ثـا الضحاك بـ مخؾد، طـ ابـ 17513« )مصـػف»أخرجف ابـ أبل شقبة يف  ضعقف: (2)

 ابـ صاوس، طـ صاوس، بف، وابـ جريج ثؼة مدلس، وقد طـعـ، واهلل أطؾؿ.جرير، طـ 

(، ثـا ابـ طؾقة، طـ يقكس بـ طبقد، قال: كان 17514أخرجف بـ أبل شقبة ) ضعقف: (3)

 الحسـ...، وذكره.

 يقكس بـ طبقد مدلس وقد طـعـ. ( :)قؾت

 (.351« )اإلجؿاع»(، و286/ 8« )إوسط» (4)
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  ْالفقوإ:أقٌال أٖن 

  :األحياف 

دلقؾ طؾك جقاز كؽاح الصغقر والصغقرة  (1)فػل الحديث» :قال السرخسي

 .(2)«وأبق بؽر إصؿ رحؿفؿ اهلل تعالك ،بخالف ما يؼقلف ابـ شربمة ،بتزويج أباء

  :٘ٔاملالك 

ٓ ُتجرب طؾك الـؽاح وٓ يجرب أحٌد أحًدا طؾك الـؽاح طـد » :"ةالؿدوك"جاء يف 

 .(3)«ويف أمتف وطبده ،ويف ابـف الصغقر ، إب يف ابـتف البؽرمالؽ إٓ

  :٘ٔالشافع  

ولمباء تزويج آبـ الصغقر وٓ خقار لف إذا بؾغ، ولقس » : قال الشافعي

ذلؽ لسؾطان وٓ ولل، وإن زوجف سؾطان أو ولل غقر أباء فالـؽاح مػسقخ: ٕكا 

 .(4)«يف الـظر لف ما لؿ يؽـ لف يف كػسف إكؿا كجقز طؾقف أمر إب: ٕكف يؼقم مؼامف

   :٘احليابل 

فلما الغالم السؾقؿ مـ الجـقن فال كعؾؿ بقـ أهؾ العؾؿ »:  قال ابن قدامة

و  ،الحسـ :ومؿـ هذا مذهبف ،ٕبقف تزويجف، كذلؽ قال ابـ الؿـذر ا يف أنَّ خالفً 

وأصحاب  ،علالشاف، وإسحاق، ووإوزاطل ،الثقري، ومالؽو ،و قتادة ،الزهري

وي أن ابـ طؿر زوج ابـف وهق صغقر، فاختصؿا إلك زيد فلجازاه الرأي: لؿا رُ 

 . «جؿقًعا

                                                 

 بعائشة.  الـبل يؼصد: حديث زواج  (1)

 (.4/212« )الؿبسقط» (2)

 (.2/141« )الؿدوكة» (3)

 (، ط: دار الؽتب العؾؿقة.5/33« )إم» (4)
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وإن كان الغالم ابـ طشر وهق مؿقز فؼقاس الؿذهب جقاز »:  ثم قال 

وٕكف يؿؾؽ إيؼاع  ،تػقيض الؼبقل إلقف حتك يتقٓه بـػسف، كؿا يػقض أمر البقع إلقف

 .(1)«القلل جاز كؿا يجقز أن يبتاع لف الطالق بـػسف، وإن تزوج لف

محؿد بن حزم لجؿاهقر العؾؿاء: يمخالػة أب  

ِغقِر َمْسَلَلة: »:  قال أبو محؿد بن حزم َٓ لَِغْقِرِه إْكَؽاُح الصَّ َٓ َيُجقُز لأِْلَِب َو َو

َكِر َحتَّك َيْبُؾغَ  َّٓ ِقَقاُسُف َطَؾك َفنِْن َفَعَؾ َفُفَق َمْػُسقٌخ َأَبًدا، َوَأَجاَزُه َققْ  ،الذَّ َة َلُفْؿ إ َٓ ُحجَّ ٌم 

ِغقَرةِ   .(2)«الصَّ

  ٘اخلالص:  

جقاز تزويج الغالم الصغقر قبؾ بؾقغف: لمثار طـ الصحابة  الراجح (:)قؾت

ولؿ يخالػ إٓ ابـ حزم  وغقرهؿ وققاًسا طؾك الصغقرة، وطؾك هذا إئؿة إربعة

  جح، واهلل أطؾؿ.، والجحة مع إئؿة إربعة، وققلفؿ أر

 

 

 

  

                                                 

 (، ط: هجر.417، 416، 9/415ٓبـ قدامة )« الؿغـل» (1)

 (.9/462ٓبـ حزم )« الؿحؾك» (2)
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 هسألخ: 
 
 إذا ش
 
ّ 

 
 ّالٍزٍوخ ،ّالصغري ،الصغريح ذ  ع

 ؟ُل ذلن اخلٍبز إذا ثلغْا يف فسخ العقد أم ال
أبق بقـؿا يرى تؿ، قد ما دام العؼد  الخقار لفؿإلك الؼقل بعدم ذهب أكثر العؾؿاء 

وردت بعض ، ووققل الجؿفقر أرجح حـقػة ومحؿد بـ الحسـ قالقا: لفؿ الخقار.

   أثار بذلؽ.

 :ّإلٔك اآلثار ّاألقْال  

  :آثاز يف ختَري الصغريٍن ًالَتَنني إذا بلغا  

 .(1)«َلَفا اْلِخَقارُ »قال:  أثر الحسـ البصري،-1

 .(2)«ُهَؿا بِاْلِخَقاِر إَذا َشبَّا»قال يف الصغقريـ:  ،سأثر صاو-2

 بِاْلِخَقارِ »قال:  ،أثر ططاء-3
َ
 .(3)«ِهل

 .(4)«ُهَؿا بِاْلِخَقاِر إَِذا َأْدَرَكا»ر آخر لطاوس: أث-4

َٓ ِخَقاَر َلفُ أثر آخر لؾحسـ: -5 ُجُؾ اْبـَُف َوُهَق َصِغقٌر  َج الرَّ إَِذا َزوَّ
(5). 

                                                 

ن، طـ (، ثـا ابـ إدريس، طـ هشام بـ حسا16237أخرجف ابـ أبل شقبة ) :فقه ضعف (1)

 الحسـ، بف، ورواية هشام طـ الحسـ متؽؾؿ فقفا.

(، وفقف: زمعة بـ صالح، وهق ضعقػ كؿا يف 16239أخرجف ابـ أبل شقبة ) ضعقف: (2)

 .«التؼريب»

 (، وفقف: ابـ جريج مدلس وقد طـعـ.11412أخرجف طبد الرزاق ) ضعقف: (3)

 س، طـ أبقف، بف.(، طـ معؿر، طـ ابـ صاو11417أخرجف طبد الرزاق ) صحقح: (4)

(، وفقف: هشقؿ مدلس وقد طـعـ، واهلل 572« )ســف»أخرجف سعقد بـ مـصقر يف  ضعقف: (5)

 أطؾؿ.
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ـُ َطْبِد »طـ سؾؿ بـ أبل الذيال قال :  أثر طؿر بـ طبد العزيز،-6 َكَتَب ُطَؿُر ْب

ـِ : إَذا زُ  َجا َوُهَؿا َصِغقَراِن َأكَُّفَؿا بِاْلِخَقارِ اْلَعِزيِز فِل اْلَقتِقَؿْق  .(1)«وِّ

 َصِغقَرٌة َقاَل : الـَِّؽاُح َجائِزٌ  أثر قتادة-7
َ
َجَفا َوِهل ِّ اْلَقتِقَؿِة إَذا َزوَّ

َوَلَفا  ،فِل َولِل

 .(2)اْلِخَقارُ 

ِغقَراِن بِاْلِخَقاِر إَِذا َأْدَرَكاأثر طبد اهلل بـ شربمف: -8 الصَّ
(3). 

َٓ ِخَقاَر َلَفا»قال:  ،ؿادأثر ح-9  .(4)«الـَِّؽاُح َجائٌِز َو

  :أقٌال العلنإثانًَا: 

 :األحياف 

فؾفؿا  ،الصغقر والصغقرة فنذا ثبت جقاز تزويج إولقاء»: قال السرخسي

، وهق ققل ابـ -رحؿفؿا اهلل تعالك-ومحؿد  ،الخقار إذا أدركا يف ققل أبل حـقػة

ثؿ رجع وقال: ٓ خقار  ن يؼقل أبق يقسػ وبف كا ،ڤ وأبل هريرة ،طؿر

ٕن هذا طؼد ُطِؼَد بقٓية مستحؼة بالؼرابة "قال ڤطروة بـ الزبقر  وهق ققل ،لفؿا

وهذا ٕن الؼرابة سبب كامؾ  ، كعؼد إب والجد،فال يثبت فقف خقار البؾقغ

ؼام وهق قائؿ م ،والؼريب بالتصرف يـظر لؾؿقلك طؾقف ٓ لـػسف ،ٓستحؼاق القٓية

إب يف التصرف يف الـػس كالقصل يف التصرف يف الؿال، فؽؿا أن طؼد القصل 

                                                 

(، كا أبق بؽر، كا معتؿر، طـ سؾؿ بـ أبل الذبال، 16236أخرجف ابـ أبل شقبة ) :مـؼطع (1)

 قال: كتب طؿرو...، وذكره، وسؾؿ لؿ يدرك طؿر، فالخرب مـؼطع.

(، ثـا طباد، طـ سعقد، طـ قتادة، بف، وسعقد وإن 16241ابـ أبل شقبة ) أخرجف صحقح: (2)

 كان مختؾًطا لؽـ هق مـ أثبت الـاس يف قتادة.

 (، طـ الثقري، طـ ابـ شربمة، بف. 11416أخرجف طبد الرزاق ) صحقح: (3)

ف: (، ثـا طباد، طـ أبل حـقػة، طـ حؿاد، بف، وفق16241أخرجف ابـ أبل شقبة ) :فقه ضعف (4)

 إمام يف الػؼف ضعقػ يف الحديث. رحؿف اهلل أبق حـقػة الـعؿان 



 

 

 حق الفتاة في إختيار ذريك الحياة 56

 .(1)«يؾزم ويؽقن كعؼد إب فقؿا قام فعؾف مؼامف فؽذلؽ طؼد القلل

 :٘ٔالشافع  

باء فالبؽر الصغقرة لم ،أما البؽر فضربان: صغقرة وكبقرة»: «الؿجؿقع»يف  جاء

إب مـ غقر رضاها  دَ ؼِ لجد وإن طال إذا فُ فقزوجفا إب وا ،إجبارهـ طؾك الـؽاح

 .(2)«ومـ غقر مراطاة ٓختقارها، ويؽقن العؼد ٓزًما لفا

   :٘احليابل 

الرجؾ يزوج ابـف وهق صغقر فنذا كرب قال: ٓ  :ٕبل قؾت»: قال صالح بـ أحؿد

 .(3)«قال: لقس لف ذلؽ: طؼد إب طؾقف طؼد ؟أريد

د، طـ ابـ أبل مريؿ، طـ مالؽ بـ أكس: حؽك أبق طبق»:  قال ابن الؿـذر

ا طؾك الغالم، وكان يػرق بقـ الذكر أكف كان يرى كؽاح القلل الذي لقس بلب جائزً 

وإكثك يف ذلؽ، قال: ٕن الغالم إذا أدرك كان الطالق إلقف، والجارية ٓ تؼدر طؾك 

 ذلؽ.

ٕب إذا زوج الصغقريـ غقر ا آخر من البصريقن عن مالك أكه قال: وحؽى 

 إن أحبا افرتقا فقؽقن تطؾقؼ. ،فؾفؿا الخقار إذا بؾغا

هذا  ويإذا زوج الصغقريـ غقر إب كان لفؿا الخقار إذا بؾغا. رُ  وقالت صائػة:

 ،وقتادة ،وططاء بـ أبل رباح ،س، وصاووطؿر بـ طبد العزيز ،الؼقل طـ الحسـ

 أرى لؾقلل وٓ وإوزاطل، وكان أحؿد بـ حـبؾ يؼقل: ٓ ،وكذلؽ قال ابـ شربمة

 لؾؼاضل أن يزوج القتقؿة حتك تبؾغ تسع سـقـ، فنذا بؾغت تسع سـقـ فال خقار لفا.

ـَ أخقف وهؿا صغقريـ وهق  واختؾف أصحاب الرأي يف الرجؾ يزوج ابـَة أخقف اب

                                                 

 (.4/215«)الؿبسقط» (1)

(2) (17/327.)  

 (.1491رقؿ )« مسائؾ أحؿد رواية ابـف أبل الػضؾ صالح» (3)



 57 إختيار ذريك الحياةحق الفتاة في  

فؼال الـعؿان: لفؿا الخقار ما لؿ تعؾؿ بالـؽاح،  ،ولقفؿا، ثؿ يؽربان والجارية ٓ تعؾؿ

 وهذا ققل محؿد. ،سؽتت ففق رضاهافنن طؾؿت فنن 

 .(1)«ٓ خقار لفؿا إذا كربا والـؽاح جائز وقال أبق يقسػ:

 الزاجح : 

صغقر أو الصغقرة أو القتقؿة لؾؼائؾقـ أّن لؾ ىأهؾ العؾؿ لؿ أر بعد مطالعة أققال 

 حجة، وإصؾ بؼاء العؼد طؾك ما هق طؾقف، فنذا أرادا إهناء الزواج خقاًرا إذا بؾغا أّي 

 واهلل أطؾؿ. ،كان صالًقا

  

 

  

 

 

                                                 

 ( ط. دار الػالح.285-8/284« )إوسط» (1)
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 رصٌّظ اجملٌْى ّاجملًٌْخ
 

جقاز تزويج الؿجـقكة دون إذهنا: ٕهنا ٓ تدري وٓ  ذهب جؿاهقر العؾؿاء إلك

از تزويج القلد الؿجـقن ستلذن، وكذلؽ جقتػفؿ وٓ تعؼؾ، أما إذا كاكت تػقؼ فتُ 

 فؼال: ٓ يزوج. الشافعيخالػ و، دون إذكف

 محؿد بـ حزم زواج الؿجـقكة مـ إصؾ حتك تعؼؾ فتستلذن. ومـع أبق 

 ـ زواج الؿجاكقـ إٓ أهنا ٓ وقد وردت طدة آثار طـ الصحابة تؿـع م

  .تصح

  :ًإلَك أقٌاهله  

ـُ » قال: ،أثر طؿر-1  َجْت، َوبَِفا ُجـُقٌن، َأْو ُجَذاٌم، َأْو َبَرٌص، َقاَل اْب َأي َؿا اْمَرَأٍة َتَزوَّ

َؾَع َطَؾك َذلَِؽ، َفَؾَفا َمْفُرَها ُجَريْ  َـّ َبَدَأ َفَدَخَؾ بَِفا، ُثؿَّ اصَّ تِِف ـُ "ٍج: َما َأْدِري بَِليَّ ، َقاَل اْب

هُ »ُجَرْيٍج:  َداُق بَِؿا َدلََّس بَِؿا َغرَّ ِّ الصَّ
 .(1)«بَِؿِسقِسِف إِيَّاَها، َوَطَؾك اْلَقلِل

َج اْمَرَأًة َمْجـُقَكًة ، َأْو َجْذَماَء ، َأْو َأي َؿا َرُج »قال:  أثر طؾل بـ أبل صالب،-2  ٍؾ َتَزوَّ

 اْمَرَأَتُف إِْن َشاَء َأْمَسَؽ َوإِْن َشاَء َصؾََّؼ 
َ
 .(2)«بَِفا َبَرٌص ، َأْو بَِفا َقْرٌن ، َفِفل

                                                 

قك بـ سعقد، طـ (، طـ الثقري، طـ يح11721«)مصـػف»أخرجف طبد الرزاق يف  ضعقف: (1)

 سعقد بـ الؿسقب، طـ طؿر. 

 قؾت: وسعقد بـ الؿسقب ٓ يصح لف سؿاع مـ طؿرطؾك الراجح. 

، ذكره "ٓ يصح لف سؿاع مـف، إكؿا رآه طؾك الؿـرب، يـعل العالء بـ مؼرن"قال أبق حاتؿ:  

 (، فالخرب مـؼطع، واهلل أطؾؿ.424« )جامع التحصقؾ»العالئل يف 

(، وطبد الرزاق يف 14229« )الؽربى»(، والبقفؼل يف 3675دارقطـل )أخرجف ال ضعقف: (2)
= 
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َٓ كَِؽاٍح: اْلَؿْجـُقَكُة، »قال:  أثر ابـ طباس،-3  َٓ َتُجْزَن فِل َبْقٍع، َو َأْرَبٌع 

 .(1)«ُذوَمُة، َواْلَبْرَصاُء، َواْلَعْػاَلءُ َواْلَؿجْ 

َٓ كَِؽاٍح: اْلَؿْجـُقَكُة ، »قال:  ـ زيد،بأثر جابر -4  َٓ َتُجقُز فِل َبْقٍع َو َأْرَبٌع 

 . (2)«َوَذاُت اْلَؼْرنِ ، َواْلَؿْجُذوَمُة ، َواْلَبْرَصاُء ، َواْلَعْػاَلءُ 

 هق صحقح، ولؽـ لقس بحجة. (:)قؾت

 ل العلنإ: ثانًَا: أقٌا 

   :األحياف 

والؿجـقن الؽبقر والؿجـقكة الؽبقرة تزوج كؿا يزوج الصغقر " قال الؽاساين:

 ا بعد البؾقغ.ا كان الجـقن أو صارئً والصغقرة طـد أصحابـا الثالثة أصؾقًّ 

 ا.ا صارئً لقس لؾقلل أن يزوج الؿجـقن جـقكً  :وقال زفر

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

(، كؾفؿ: طـ الشعبل، 141515« )معرفة الســ وأثار»(، والبقفؼل يف 11719«)مصـػف»

 طـ طؾل بـ أبل صالب، بف، والشعبل لؿ يسؿع مـ طؾل فقؽقن الخرب مـؼطًعا.

هـ( كؿا يف 57تقفقت سـة ) قال ابـ مفدي: ما روى الشعبل طـ طائشة مرسؾ، وطائشة 

، فال يؿؽـ أن يؽقن الشعبل سؿع «التؼريب»هـ( كؿا يف 41، وطؾل تقيف سـة )«التؼريب»

 (. 322ترجؿة )« جامع التحصقؾ»مـف، وكالم ابـ مفدي كؼؾف العالئل يف 

(، 14228« )الســ الؽربى»(، والبقفؼل يف 3674« )ســف»أخرجف الدارقطـل يف  ضعقف: (1)

(، مـ صريؼ طبد القهاب بـ ططاء، طـ روح بـ 14148« )فة الســ وأثارمعر»ويف 

 الؼاسؿ، وشعبة بـ الحجاج، طـ طؿرو بـ ديـار، طـ جابر بـ زيد، طـ ابـ طباس، بف.

، وقال الساجل: "لقس بؼقي"وطبد القهاب بـ ططاء، قال طـف البخاري والـسائل:  :قؾت 

فبفذا  ، ووثؼف ابـ معقـ، "لحديث مضطربضعقػ ا"، قال أحؿد بـ حـبؾ: "لقس بؼقي"

 يؽقن الخرب ضعقًػا: إذ إكثرون يضعػقكف.

، 11717، 11716« )مصـػف»(، وطبد الرزاق ىف 14227أخرجف البقفؼك ) صحقح: (2)

(، كؾفؿ 882، 825« )ســف»(، وسعقد بـ مـصقر يف 16426(، وابـ أبل شقبة )11718

 يزيد، بف، وطؿرو بـ ديـار ثؼة. مـ صريؼ: طؿرو بـ ديـار، طـ جابر بـ 
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غ طـ طؼؾ فال تعقد بعد ذلؽ بطريان )وجف( ققلف أن وٓية القلل قد زالت بالبؾق

 الجـقن، كؿا لق بؾغ مغؿك طؾقف ثؿ زال اإلغؿاء.

)ولـا( أكف وجد سبب ثبقت القٓية وهق الؼرابة وشرصف وهق طجز الؿقلك طؾقف 

وهق حاجتف، ويف ثبقت القٓء فائدة فثبتت ولفذا ثبتت يف الجـقن إصؾل كذا يف 

 .(1)"واهلل أطؾؿ  كذا يف كػسفالطارئ وتثبت وٓية التصرف يف مالف 

  :٘ٔاملالك 

قؾت: فالؿجـقن أيجقز كؽاحف أيًضا يف ققل مالؽ؟ قال: قال »: قال سحـون

 .(2)«مالؽ: كعؿ، كؽاحف جائز: ٕكف يحتاج إلك أشقاء مـ أمر الـساء

مسللة: قال ابـ الؼاسؿ يف الؿجـقكة الؿخبؾة: يزوجفا أبقها، »: قال ابن رشد

 .(3)«ابـ رشد: وهذا كؿا قال ويجقز ذلؽ. قال

  :٘ٔالشافع 

ج الؿغؾقبة طؾك طؼؾفا أحد غقر أباء، فنن لؿ يؽـ آباء وٓ يزوِّ »: قال الشافعي

 .«رفعت إلك السؾطان

لؿ يؽـ لف أن  :ؾبت طؾك طؼؾفا مـ مرض أو برسام أو غقرهوإن غُ » ثم قال: 

ذهنا، وإن لؿ تػؼ حتك بنيـؽحفا حتك يتلكك هبا، فنن أفاقت أكؽحفا القلل مـ كان 

 .(4)«مـ إفاقتفا زوجفا إب أو السؾطان َس صال ذلؽ وُيئِ 

وسقاء إذا كاكت مغؾقبة طؾك طؼؾفا بؽًرا كاكت أو ثقًبا ٓ يزوجفا إٓ أب »: وقال

                                                 

 ( 245/ 2« )بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع» (1)

 (. 2/161« )الؿدوكة» (2)

 (. 5/42« )البقان والتحصقؾ» (3)

 (. 5/33« )إم» (4)
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 .(1)«أو سؾطان بال أمرها: ٕكف ٓ أمر لفا

ًٓ فزوجف أبقه، كان ،ولق كان الصبل مجبقًبا»: وقال أيًضا كؽاحف  أو مخبق

 مردوًدا: ٕكف ٓ يحتاج إلك الـؽاح.

قال: وإذا زوج الؿغؾقب طؾك طؼؾف فؾقس ٕبقف وٓ لؾسؾطان أن يخالع بقـف  

ا وبعد ما يستدل واحد مـفؿا إٓ بالغً  ُج زوَّ وبقـ امرأتف، وٓ أن يطؾؼفا طؾقف، وٓ يُ 

 .(2)«طؾك حاجتف إلل الـؽاح

   :٘احليابل 

الؿجـقكة: إن كاكت مؿـ تجرب لق كاكت طاقؾة جاز فصؾ يف »: قال ابن قدامة

تزويجفا لؿـ يؿؾؽ إجبارها: ٕكف إذا مؾؽ إجبارها مع طؼؾفا وامتـاطفا فؿع طدمف 

 أولك.

ا طؾك الصحقح مـ الؿذهب : البؽر الؿجـقكة لف إجبارها مطؾؼً قال الؿرداوي 

 وطؾقف إصحاب.

وهق ضاهر  ،، وإٓ فالوققؾ: لف إجبارها إن كان يؿؾؽ إجبارها وهل طاقؾة

  .(3)«الخالف ٕبل بؽر

لف إجبارها طؾك الصحقح مـ الؿذهب، الثقب الؿجـقكة الؽبقرة »: وقال أيًضا

هـا: لسائر  وقد قال الؿصـػ : لف إجبارها يف إصح، «الػروع»قال يف 

 .(4)«إولقاء تزويج الؿجـقكة إذا ضفر مـفا الؿقؾ إلك الرجال

                                                 

 السابؼ كػس الصػحة.  (1)

 . 34، 33السابؼ صـ  (2)

 (.412/ 9« )الؿغـل» (3)

 (. 56، 55/ 8« )لخالفاإلكصاف يف معرفة الراجح مـ ا» (4)
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  :٘ٓالظاٍز 

وإذا بؾغت الؿجـقكة وهك ذاهبة العؼؾ فال إذن لفا، وٓ أمر، »: بن حزمقال ا

ففك طؾك ذلؽ ٓ يـؽحفا إب وٓ غقره، حتك يؿؽـ استئذاهنا الذى أمر بف رسقل 

 .»(1)اهلل 

وهق ققل غريب فؼد تحتاج الؿجـقكة أو مـ خػ طؼؾفا أن  :()قؾت أحؿد

 . كؼقل كـتظر هبؿ حتك يعؼؾقاعػ، وكذا الؿجـقن أو مـ خػ طؼؾف، فالتتزوج وتُ 

)إٓ البالغ الؿعتقه والؿجـقكة والصغقر(:  (2)ققلف»  الشقخ ابن عثقؿقن قال

 همٓء ثالثة ٓ يشرتط رضاهؿ: 

البالغ الؿعتقه ٓ يشرتط رضاه: ٕكف ٓ إذن لف وٓ يعرف ما يـػعف وٓ  األول:

 يضره...

مـ الؿعتقه ولؿ يؼقدها الؿملػ  الؿجـقكة أيًضا يزوجفا أبقها وهك أبعد الثاكى:

بالبؾقغ وٓ بالصغر: ٕن إب يجرب مطؾًؼا. ضاهر كالم الؿملػ اإلصالق، ولؽـ 

يـبغك أن يؼقد بؿا إذا طؾؿـا رغبتفا ىف الـؽاح، فنذا لؿ كعؾؿ رغبتفا ىف الـؽاح صار 

تزويجفا طبًثا، وربؿا يحدث كزاع مـ زوجفا ومػسدة، فربؿا تؽقن ىف حالة جـقن 

وتؼتؾ أوٓدها كؿا قد يؼع. لؽـ إذا ُطؾَِؿ أكف ٓ بد مـ تزويجفا بؼرائـ  ،ديدش

 إحقال فال بد مـ ذلؽ.

، فنذا رأيـا  يفٓ يشرتط رضاه، وطالمُة رغبتف  كذلك الؿجـون  ـُ الـؽاح الؼرائ

جـاه، وٓ حاجة أن كؼقل لف: هؾ  الؼرائـ تدل طؾك أن هذا الؿجـقن يريد الزواج زوَّ

 .(3)«؟الزواج يفترغب 

                                                 

 (، دار الرتاث. 462/ 9ٓبـ حزم )« الؿحؾك» (1)

 «. زاد الؿستـؼع»يؼصد: الحجاوي صاحب متـ  (2)

 ( دار: ابـ الجقزي. 52/ 12« )الشرح الؿؿتع طؾك زاد الؿستؼـع» (3)
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اتػؼ الػؼفاء طؾك أن لألب اكؽاح ابـتف » :«الؿوسوعة الػؼفقة الؽويتقة»ويف 

 .(1)«، ولق كاكت بؽًراولق جربًا طـفا ،الؿجـقكة أو الؿعتقهة ،الصغقرة والؽبقرة

 ٘اخلالص : 

إئؿة إربعة طؾك جقاز تزويج الؿجـقكة إذا كاكت ٓ تػقؼ مـ جـقهنا دون أن 

 إذهنا. 

كر الؿجـقن الذ لذن وقت إفاقتفا، وكذلؽ إمر يفستكاكت تػقؼ أحقاًكا تُ  فنن

 مـع مـ زواج القلد الؿجـقن. -اهلل رحؿف– يزوج دون إذكف، إٓ أن الشافعل

 ،الـؽاح يفإذا ضفر مـفؿ رغبة  ويتلكد زواج الؿجـقن والؿجـقكة (:دأحؿ)قؾت 

 واهلل أطؾؿ.

 .«اهناستئذاؼؾ ويؿؽـ ٓ تزوج حتك تع» وخالف ابن حزم فؼال:

 يفوردت  التل، وٓ دلقؾ مع مـ مـع. وأثار وقول األئؿة األربعة أصح وأرجح

 مـع هذا الـؽاح طـ الصحابة ٓ تصح، واهلل الؿستعان.

  

 

  

                                                 

(1) (8/214 .) 
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 هسألخ: 
 
 ه

 
 فقدد عرازرِب ثغري ًكبح صحٍح  ي

ب، ُّل رسزأذى أم ال؟
ً
ا أّ صٍج

ً
 رعد ثكس

 

 :أو صقل ،أو وثبة شديدة ،زالت بؽارهتا بحقضٓ خالف أن مـ  أًّلا 

 ففذه ٓ خالف أهنا تعامؾ معامؾة البؽر. تعـقس:

 :ّٔا فقر طؾك أهنا تعامؾ فالجؿ -طقاًذا باهلل-مـ ذهبت بؽارهتا بزكك  ثاى

 ،والشافعقة ،وبعض الؿالؽقة ،ومحؿد بـ الحسـ ،أبق يقسػ: وهؿ معامؾة الثقب،

  أهنا كالبؽر. :ى أبق حـقػة ومالؽيربقـؿا  ، وابـ حزم.والحـابؾة

  رمحَه اهلل-ّإلٔك أقْاهله: 

أو  ،أو صػرة ،فـؼقل: ٓ خالف يف أن كؾ مـ زالت طذرهتا بقثبة» :قال الؽاساين 

 أهنا يف حؽؿ إبؽار. :أو صقل التعـقس ،حقضة

ا أن مـ زالت طذرهتا بقطء يتعؾؼ بف ثبقت الـسب، وهق القطء وٓ خالف أيًض  

أهنا تزوج كؿا تزوج  :أو شبفة طؼد وجب لفا مفر بذلؽ القطء ،ئز أو فاسدبعؼد جا

 الثقب.

 .ا تزوج إبؽار يف ققل أبل حـقػةوأما إذا زالت طذرهتا بالزكا: فنهنا تزوج كؿ

 .(1)«تزوج كؿا تزوج الثقب :والشافعل ،ومحؿد ،وطـد أبل يقسػ

زيؾت بعارض مـ طقد ق أُ زيؾت بؽارهتا بغقر الجؿاع: كؿا لفؾق أُ » :قال الخرشي

: )أو وما أشبف ذلؽ، فال خالف أن لف جربها، وإلقف أشار بؼقلف ،أو وثبة ،دخؾ فقفا

زيؾت بؽارهتا بقطء كؿا كاكت قبؾ الثققبة، فؾق أُ  ،( لبؼاء الجفؾ بالؿصالحبعارض

                                                 

 (. 2/244«)بدائع الصـائع» (1)
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 أنَّ  -«الؿدوكة»وهق مذهب -، أو غصبت، فالؿشفقر أو ُزين هبا ،حرام كؿا لق زكت

ا لؾجالب، ولعبد القهاب جربها إن )أو بحرام( خالفً  :وإلقف أشار بؼقلف ،لف جربها

 .(1)«لؿ تؽرر زكاها، وإٓ فال تجرب: لخؾع جؾباب الحقاء طـ وجففا

ًٓ إما يف طؼد أحدهافالقطء طؾك ثالثة أقسام: » :قال الؿاوردي : أن يؽقن حال

ا. ا حرامً يؽقن زكً  : أنوالثالث: أن يؽقن شبفة. والثاينكؽاح، أو بؿؾؽ يؿقـ. 

أو سػاح، ويجري طؾقفا  ،وجؿقع ذلؽ يزول بف البؽارة، سقاء كان القطء بـؽاح

 .(2)«حؽؿ الثقب

فصؾ: والثقب الؿعترب كطؼفا هل الؿقصقءة يف الؼبؾ، سقاء كان » :قال ابن قدامة

ًٓ القطء ح وقال مالؽ و أبق حـقػة يف الؿصابة  ،أو حراًما، وهذا مذهب الشافعل ال

 .(3)«ػجقر: حؽؿفا حؽؿ البؽر يف إذهنا وتزويجفابال

 ،أو شدة حقضة ،وإن ذهبت طذرهتا بغقر جؿاع: كالقثبة»: ويف موضع آخر قال 

 .(4)«فحؽؿفا حؽؿ إبؽار ذكره ابـ حامد :أو طقد أو كحقه ،أو بلصبع

وٓ فرق بقـ الثققبة بقطء مباح أو محرم: لشؿقل الؾػظ » :«الؽايف»وقال يف 

 (5)«ًعالفؿا جؿق

حتك تبؾغ، سقاء بنكراه ذهبت  وٓ يزوج الثقب الصغقرة أحدٌ » :قال ابن حزم

 .(6)«أو حالل ،بحرام ،أو برضك ،طذرهتا

أكف ٓ فرق بقـ الصغقرة  :«افَ ِس ػْ ـَ بِ  ق  َح أَ  ُب قِّ الثَّ » :وضاهر ققلف» :قال الشوكاين 

                                                 

 دار الػؽر. ( ط: 176/ 3لؾخرشل )« شرح مختصر خؾقؾ» (1)

 (. 68/ 9« )الحاوي يف فؼف الشافعل» (2)

 ( ط: هجر. 411/ 9« )الؿغـل» (3)

 (.411/ 9السابؼ ) (4)

 ( ط: الؿؽتب اإلسالمل. 3/28« )الؽايف يف فؼف أحؿد» (5)

 ( ط: دار الرتاث. 9/459« )الؿحؾك» (6)
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يف ذلؽ أبق حـقػة  زالت بؽارهتا بقطء حالل أو حرام، وخالػ ـْ والؽبقرة، و ٓ مَ 

وهق باٍق  ،كتػاء بسؽقت البؽر هل الحقاءال: هل كالبؽر. واحتج بلن طؾة آفؼ

 فقؿـ زالت بؽارهتا بزكا: ٕن الؿسللة مػروضة فقؿـ لؿ يتخذ الزكا ديدًكا وطادة.

فدل  ،فا الثقببلن الحديث كص طؾك أن الحقاء يتعؾؼ بالبؽر، وقابؾ :وأجقب 

ا، وأما بؼاء حقائفا كالبؽر وهذه ثقب لغة وشرطً طؾك أن حؽؿفؿا مختؾػ، 

 .(1)«فؿؿـقع

: ٓ إجبار طؾقفا ازالت بؽارهتا بقطء ولق كان زكً  ـْ وطؾك أن مَ » :قال ابن حجر

 ،وقال أبق حـقػة: هل كالبؽر ،«الثَّقُِّب َأَحق  بِـَْػِسَفا» :لعؿقم ققلف ٕب وٓ غقره،

 (2)(وخالػف حتك صاحباه

 : -رحؿه اهلل  –م ابن تقؿقة شقخ اإلسال ئلوُس  

يتزوجفا:  ـْ وصؾبفا مَ  ،ولؿ يعؼد طؾقفا طؼد قط ،طـ بـت زالت بؽارهتا بؿؽروه 

ن أهنا بـت: لف ذلؽ فرضل: ففؾ يصح العؼد بؿا ذكر إذا شفد الؿعروفق فذكر

 .؟لتسفقؾ إمر يف ذلؽ

طؾك إذا شفدوا أهنا ما زوجت كاكقا صادققـ ولؿ يؽـ يف ذلؽ تؾبقس  :فلجاب

ؾ إذهنا الزوج: لعؾؿف بالحال. ويـبغل استـطاقفا بإدب: فنن العؾؿاء متـازطقن: ه

. وإول مذهب الشافعل وأحؿد ؟الـطؼ إذا زالت بؽارهتا بالزكا الصؿت أو

  .كصاحبل أبل حـقػة. وطـد أبل حـقػة ومالؽ إذهنا الصؿات كالتل لؿ تزل طذرهتا

 ْ3الثَب ًجوْ القاٖلني بأنوا تعامل معامل))  : 

 ًٓ طؿقم إحاديث القاردة يف إذن الثقب: حقث لؿ يػرق بقـ القطء الؿباح  :أو

                                                 

 ( ط: ابـ الجقزي. 87/ 12« )كقؾ إوصار» (1)

 (. 9/111« )فتح الباري» (2)

 لؾشقخ محؿد بـ طبد العزيز السديس. « مؼدمات الـؽاح»لؿزيد مـ التقسع يف الؿسللة اكظر  (3)



 67 إختيار ذريك الحياةحق الفتاة في  

 وغقره.

مباًحا أو محرًما، وهق أكف قد زالت  ؼقؼة القطء واحدة، سقاء كان وصلً أن ح :ثاكًقا

 بؽارهتا ولؿ تعد بؽًرا.

الحقاء ففل  بؼاء حقاء الؿزين هبا أو كحقه أمر غقر متصقر، وما دام زال :ثالًثا

 ثقب.

 بحرام ففل ثقب لغة وشرًطا. وصئت ولق ـْ مَ  :رابًعا

 :ًُأما ًجوْ القاٖلني بأنوا تعامل معاملْ البكس فو 

 ًٓ  قالقا: هل لؿ تزل بؽًرا لؿ يعؼد طؾقفا بعد، وٓ تزال جاهؾة ٕمقر الـؽاح. :أو

قب حتك ٓ يـؽشػ وٓ كؾزمفا بؿا كؾزم بف الث ،قالقا: إن السرت طؾقفا واجب :ثاكًقا

 أمرها.

 وهق باٍق فقؿا زالت بؽارهتا. ،آكتػاء بسؽقت البؽر هق الحقاء :ثالًثا

قالقا: لؿاذا لؿ  ،ثؿ لق زكت مرة أخرى ُجؾدت ،لق زكت البؽر ُجؾدت :رابًعا

 .هنا ٓ تزال بؽًراترجؿ؟ ٕ

  :٘بؽر  ففذه :زالت بؽارهتا بشلء غقر الزكا كالحقض وغقره ـْ مَ  أنَّ  اخلالص

فقفا  ؟فتستلذن طؾك الراجح، ومـ ُزين هبا هؾ تعد بؽًرا أو ثقًبا ،تعامؾ معامؾة إبؽار

 ققٓن ٕهؾ العؾؿ.

ستلذن طؾك الراجح، ولق كاكت حال فؾق كاكت بؽًرا تُ  وطؾك أيِّ  أحؿد(:)قؾت  

 واهلل أطؾؿ. ،ثقًبا فاإلجؿاع طؾك وجقب استئذاهنا

: طـ رأيف يف الؿزين هبا هؾ تعد العدوي وقد سللت شقخل أبا طبد اهلل مصطػك

فؾق  ،ين هبا فحدها الجؾد: أراها بؽًرا. وطؾؾ قائاًل: لق بؽر زُ فؼالبؽًرا أو ثقًبا؟ 

ٕهنا صارت ثقًبا؟ فؽان الجقاب: تجؾد: ٕهنا  هؾ تجؾد أم ترجؿ جؾدت ثؿ زكت

 فا، واهلل أطؾؿ.لحال هبا تعامؾ معامؾة البؽر أسرتُ  ينزُ  ـْ لقست ثقًبا، فالحاصؾ أن مَ 
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 (1)ال جيْش أى ٌصّط الْلد الجبلغ إال ثإذًَ
 

  لٔط ألحد أٌ جيرب الْلد البالغ علٙ الشّاج مبً ال حيبَا ّال ٓزٓدٍا، ّال

  َْٓاٍا، ٍّذا بال خالف

 ًلَك ما يف هري املطألْ باختصاز شدٍد.إ 

  أثر صاوس:

  ،الـساء يف أبضاطفـستلمر سؿعتف يؼقل: تُ »قال:  ،طـ أبقف ،طـ ابـ صاووس

لل ابـ صاوس: إٓ الرجال يف مـزلة البـات ٓ يؽرهقن وأشد  ال: وقالق

 .(2)«بلًسا

  :اإلمجاع 

قد أجؿعقا طؾك أن الذكر إذا بؾغ ٓ مدخؾ ٕبقف وٓ »: قال أبو محؿد بن حزم

 .(3)«لغقره يف إكؽاحف أصاًل، وأكف يف ذلؽ بخالف إكثك

 أقٌال العلنإ:  ًالَك 

 :األحياف 

يف الذي يـؽح ابـف الؽبقر وهق غائب فقؽره  قال أبق حـقػة »: (4)قال محؿد

                                                 

وهذه الؿسللة غقر داخؾة يف البحث، وما أدخؾتفا فقف إٓ لؽقن شقخـا العالمة العدوي أشار  (1)

ر هذه متؿؿة لؾعؿؾ فلضػفا يا أحؿد، فػعؾت، مع اختصا –حػظف اهلل  –طؾكَّ بذلؽ قال 

 شديد لفا.

( طبد الرزاق طـ جريج، طـ 11326« )مصـػف»رواه طبد الرزاق يف  إسـاده صحقح: (2)

 صاووس، طـ أبقف، وذكره.

 ( 9/462ٓبـ حزم )« الؿحؾك» (3)

  هق محؿد بـ الحسـ الشقباين صاحب أبل حـقػة. (4)
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وٓ يؽقن طؾك إب وٓ طؾك  ،ن الـؽاح مػسقخلؽ آبـ إذا بؾغف ويرد الـؽاح: إذ

 .(1)«وٓ يؽقن فرقتفا صالًقا ،آبـ شلء

  :٘ٔاملالك 

أو  ،ج ابـف الؽبقر الؿـؼطع طـفقال: وسللـا مالًؽا طـ الرجؾ يزو»: جاء يف الؿدوكة

قال مالؽ:  ؟أو هق غائب طـفا فقرضقان بؿا فعؾ أبقهؿا ،آبـة الثقب وهل غائبة طـف

 .(2)«ٓ يؼام طؾك ذلؽ الـؽاح ولق رضقا: ٕهنؿا لق ماتا لؿ يؽـ بقـفؿا مقراث

  :٘ٔالشافع 

ػقؼ يف أن ويػقؼ فؾقس لف أن يزوجف حتك يلذن لف وهق م ـ  جَ قال: وإن كان يُ »

 .(3)«يزوج، فنذا أذن لف زوجف

هذا يف الؿجـقن يف حالة إفاقتف، فؿـ باب أولك البالغ العاقؾ ٓ  أحؿد(: )قؾت

 يزوج إٓ بنذكف.

 :٘احليابل 

الرتاضل مـ الزوجقـ أو مـ يؼقم مؼامفؿا: ٕن العؼد لفؿا »: قال ابن قدامة

 .(4)«طاقاًل لؿ يجز بغقر رضاه فنن كان الزوج بالًغا ،فاطترب تراضقفؿا بف كالبقع

 ـْ ؾزم القلد بـؽاح مَ لقس ٕحد إبقيـ أن يُ »:  قال شقخ اإلسالم ابن تقؿقة

ا، وإذا لؿ يؽـ ٕحد أن يؾزمف بلكؾ ما يـػر طـف  ٓ يريد، وأكف إذا امتـع ٓ يؽقن طاقًّ

 مع قدرتف طؾك أكؾ ما تشتفقف كػسف كان الـؽاح كذلؽ وأولك: فنن أكؾ الؿؽروه

صاحبف كذلؽ وٓ  يوطشرة الؿؽروه مـ الزوجقـ طؾك صقل يمذ ،مرارة ساطة

 .(5)«يؿؽـ فراقف

 سـة، أرغب  (25)أكا الؿققع أدكاه طبد الؼادر طؿري » :سمال الؾجـة الدائؿة

                                                 

 ( 3/168«)الحجة طؾك أهؾ الؿديـة» (1)

 ؽر.( ط: دار الػ2/142« )الؿدوكة» (2)

 ( ط: الؽتب العؾؿقة.5/33« )إم» (3)

 ( ط: دار الؽتب اإلسالمل.3/24« )الؽايف يف فؼف اإلمام أحؿد بـ حـبؾ» (4)

 (.32/31«)فتاوى ابـ تقؿقة» (5)
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سـة، وطدهتا أهنا متك تؿ إسالمفا سقف  (25)طؿرها  (1)أن أسلل طـ امرأة مسقحقة

طؾًؿا أن والدي شديد الؿعارضة لفذا أتزوجفا،  ففؾ ،أتزوجفا، وقد أسؾؿت أن

 .؟الزواج

إذا كان إمر كؿا ذكرت فنكؽ تػل بقطدك لؾؿرأة الؿذكقرة، وهق أن  الجواب:

تتزوجفا وٓ طربة بؿعارضة أبقؽ لفذا الزواج. وباهلل التقفقؼ وصؾك اهلل طؾك كبقـا 

  محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ.

 إلفتاء.الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة وا

 ، الرئقس طبد الرزاق طػقػل، كائب الرئقس طضق: طبد اهلل بـ غديان

 .(2)«طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز

 .ًِفتٌٔ شَخنا أبُ عبد اهلل مصطفٓ العد 

: لل ابـة خال طؾك ديـ وخؾؼ ولؽـل ٓ أحبفا لؼؾة جؿالفا، وهـاك فتاة سمال»

ولقس طـدي قبقل أبًدا  ،وأكا أحبفا أيًضا ديـفا صقب وخؾؼفا صقب، ولؽـفا جؿقؾة

 فؿاذا أصـع؟ ،وأخشك أن أضؾؿفا ،ٓبـة خالل، وأبقاي يرغبان أن أتزوج ابـة خالل

لقس لؾقالديـ إجبارك طؾك الزواج بؿـ ٓ تحبفا، ولؽـ اجتفد يف  :الجواب

 .(3)«بارك اهلل فقؽ ،ومـ بقت صقب ،وطؾك خؾؼ كريؿ ،البحث طـ امرأة دّيـة

 

 :٘اخلالص 

أن يجربه طؾك الـؽاح باإلجؿاع ولق كان  أحدٍ  ٓ يجقز ٕيِّ  (4)القلد البالغ أنَّ 

 أباه.

                                                 

 أن يؼقل السائؾ: كصراكقة. صحقح:ال (1)

 (.18/9( )13684فتقى رقؿ )« فتاوى الؾجـة الدائؿة» (2)

 (.1/257«)فتاوى مفؿة لعامة إمة» (3)

العاقؾ، أما الؿجـقن فقزوج دون رأيف: ٕكف ٓ يعؼؾ وٓ يػفؿ، إذا تلكدكا أو غؾب طؾك ضــا  (4)

 أن يحتاج لؾزواج أو تتقق كػسف إلقف، أو ضفر مـف ما يدل طؾك ذلؽ.
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F              e 
 

 

 

 إذا مل ٌكي للوسأح أّلٍبء 
 ُّل رسزأذى أّ ال ؟ ؟فوي ٌصّعِب

 

 فقزوجفا السؾطان. ،اإلجؿاع طؾك أن السؾطان ولل مـ ٓ ولل لفاُكؼؾ 

وإلقؽ إدلة  ،الصحقح برضاها وهقأنَّ ذلؽ يؽقن وكص الؿالؽقة والشافعقة 

 :-رحؿفؿ اهلل-وأققالفؿ  ،طؾك ذلؽ

  :ّاألدلْ علٓ جٌاش تصًٍج الطلطان أً احلاكه للنسأ 

 ،فعرضت كػسفا طؾقف أن امرأة أتت الـبل  ، طـ سفؾ بـ سعد الساطدي

ِـَّساِء ِمْن َحاَجةٍ »فؼال:  ي ال
ْجـِق، فؼال رجؾ: يا رسقل اهلل «َما لِي الَقْوَم فِ قال:  .َفاَزوِّ

قال: ما طـدي  «َأْعطَِفا َوَلْو َخاَتًؿا ِمْن َحِديدٍ »قال:  قال: ما طـدي شلء. «َما ِعـَْدَك؟»

ْؽُتَؽَفا بَِؿا »قال:  ،قال: طـدي كذا وكذا «َفَؿا ِعـَْدَك ِمَن الُؼْرآِن؟»شلء. قال:  َفَؼْد َمؾَّ

  .(1)«َمَعَك ِمَن الُؼْرآنِ 

فقف جقاز تزويج القلل والحاكؿ الؿرأة لؾؿعسر »: قال العالمة بدر الدين العقـي

 .(2)«إذا رضقت بف

 فاشرتط رضاها بالزواج. أحؿد(:)قؾت 

قال ابـ بطال: وأن السؾطان ولل مـ ٓ ولل لفا، وأن »: قال الحافظ بن حجر

 .(3)«القلل شرط مـ شروط الـؽاح

َرَأٍة َكَؽَحْت َأي َؿا امْ »قال:  أن الـبل  ،▲ كذلؽ بحديث طائشة واستدلوا -

                                                 

( والؾػظ لؾبخاري، وقد أخرجف يف غقر مقضع 1425( ومسؾؿ )5141أخرجف البخاري ) (1)

 «.صحقحف»مـ 

 ( ط: دار الػؽر.8/691« )ؿدة الؼاريط» (2)

 ( ط. دار الريان.9/97« )فتح الباري» (3)
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، َوَلَفا َمْفُرَها ِبَؿا َأَصاَب ِمـَْفا، َفنِْن اْشَتَجُروا، -َثاَلًثا-ُدوَن إِْذِن َولِقَِّفا َفـَِؽاُحَفا َباصٌِل 

َٓ َولِيَّ َلهُ  ْؾَطاُن َولِي  َمْن   .(1)«َفالس 

                                                 

وحسـف الرتمذي، وصححف أبق طقاكة، وابـ حبان، والحاكؿ، وقال ابـ الجقزي:  حسن: (1)

، وصححف ابـ طبد "إكف أصح حديث يف الباب"، وقال ابـ معقـ: «رجالف رجال الصحقح»

 وابـ حجر.الفادي، والذهبل، وابـ الؿؾؼـ، 

يف  (، وابـ ماجف1112) « ســف»يف  (، والرتمذي2183« )ســف»أبق داود يف أخرجف  وقد 

 (،6/47« )مسـده»أحؿد يف و (،5373« )الؽربى»(، والـسائل يف 1879) «ســف»

« جامعف»(، وابـ وهب يف 1/275« )مسـده»(، والشافعل يف 2231« )ســف»والدارمل يف 

(، 231« )مسـده»(، والحؿقدي يف 1566« )مسـده» يفلسل (، وأبق داود الطقا238)

(، وأبق 711« )الؿـتؼك»(، وابـ الجارود يف 528،529« )سسـف»وسعقد بـ مـصقر يف 

(، 11512« )مصـػف»(، وطبد الرزاق يف 4137« )مستخرجف طؾك صحقح مسؾؿ»طقاكف يف 

(، وابـ 4249« )ثارشرح معاين أ»(، والطحاوي يف 16151« )مصـػف»وابـ أبل شقبة يف 

« مسـده»(، والبزار يف 4174« )صحقحف»(، وابـ حبان يف 561« )معجؿف»إطرابل يف 

(، والبقفؼل يف 2716« )مستدركف»(، والحاكؿ يف 3521« )ســف»(، والدارقطـل يف 135)

(، وغقرهؿ، كؾفؿ مـ صريؼ: ابـ جريج، كا سؾقؿان ابـ مقسك، 13791« )الســ الؽربى»

 ، بف.، طـ طروة، طـ طائشة، قال رسقل اهلل طـ الزهري

صدوق يف حديثف بعض "«: التؼريب»وسؾقؿان بـ مقسك قال الحافظ يف  )قؾت أحؿد( :

، وتؽؾؿ فقف بعض أهؾ العؾؿ ووثؼف بعضفؿ، إٓ أكف يف الزهري ثؼة، قال ابـ معقـ: "الؾقـ

 وإلقؽ أققال أهؾ العؾؿ فقف: "سؾقؿان بـ مقسك يف الزهري ثؼة"

مطعقن "، وقال ابـ الؿديـل: "لقس بؼقي"، وقال الـسائل: "طـده مـاكقر"ال البخاري: ق

ثؼة أثـك طؾقف "، قال ابـ سعد: "هق ثؼة، وحديثف صحقح طـدكا"، وقال يحقل بـ معقـ: "فقف

، قال ابـ طدي: "مـ الثؼات أثـك طؾقف ططاء والزهري"، قال الدارقطـل: "ابـ جريج

محؾف الصدق ويف حديثف "، قال أبق حاتؿ: "ٓ يرويفا غقره طـدي ثبت يروي أحاديث"

هتذيب » "بعض آضطراب، وٓ أطؾؿ أحًدا مـ أصحاب مؽحقل أفؼف وأثبت مـف

 «.التفذيب

« الؿسـد»وقد حاول البعض إطالل هذا الطريؼ بؿا أخرجف أحؿد يف  )قؾت أحؿد( :

ديث ويف آخره قال ابـ جريج: ( مـ صريؼ ابـ طؾقة، ثـا ابـ جريج......، فذكر الح6/47)

فؾؼقت الزهري فسللتف طـ هذا الحديث فؾؿ يعرفف. قال: وكان سؾقؿان بـ مقسك، وكان، "
= 
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 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

فلثـك طؾقف، قال طبد اهلل: قال أبل: السؾطان الؼاضل: ٕن طؾقف أمر الػروج وإحؽام، يعـل: 

بـ إبراهقؿ  ، إٓ أن هذه الؿؼقلة مـ صريؼ إسؿاطقؾ"أطؾقه بؼقل الزهري: لؿ أطرفف

الؿشفقر بابـ طؾقة، وهق إن كان ثؼة حافًظا إٓ أكف ضعقػ يف ابـ جريج كؿا قال ذلؽ غقر 

 «مقسقطة أققالف»واحد مـ أهؾ العؾؿ، كالرتمذي، والدارقطـل. قال الدارقطـل يف 

وقد تؽؾؿ يحقل بـ معقـ يف سؿاع ابـ طؾقة مـ ابـ جريج، وذكر أكف طرض "( : 1/121)

( يف 1112طؼب حديث) -رحؿف اهلل-، وقال الرتمذي "ك طبد الؿجقدسؿاطف مـف طؾ

وقد تؽؾؿ بعض أصحاب الحديث مـ حديث الزهري، طـ طروة، طـ طائشة، "«: ســف»

، قال ابـ جريج: ثؿ لؼقت الزهري فسللتف فلكؽره، فضعػقا هذا الحديث مـ طـ الـبل 

الحرف طـ ابـ جريج إٓ أجؾ هذا، وذكر طـ يحقل بـ معقـ أكف قال: لؿ يذكر هذا 

إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ طـ ابـ جريج لقس بذاك، إكؿا صحح كتبف طؾك كتب طبد الؿجقد بـ 

طبد العزيز بـ أبل رواد ما سؿع مـ ابـ جريج وضعػ يحقك رواية إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ، 

 . "طـ ابـ جريج

ـْ لؿ  هذا خرب"( : 4174طؼب الحديث )« صحقحف»وقد قال ابـ حبان يف )قؾت( :  أْوَهَؿ َم

يحؽؿ صـاطة الحديث أكف مـؼطع أو ٓ أصؾ لف بحؽاية ابـ طؾقة طـ الزهري يف طؼب هذا 

الخرب، قال: ثؿ لؼقت الزهري فذكرت ذلؽ لف فؾؿ يعرفف، ولقس ذلؽ مؿا َيِفك الخرب بؿثؾف، 

 وذلؽ أن الخقر الؿتؼـ مـ أهؾ العؾؿ قد يحدث بالحديث يـساه وإذا سئؾ طـف لؿ يعرفف،

 ."فؾقس بـسقاكف الشلء الذي حدث بف بَِداٍل طؾك بطالن أصؾ الخرب

فؼد صح وثبت بروايات إثبات سؿاع الرواة بعضفؿ "وقد قال الحاكؿ طؼب الحديث:  

طـ بعض، فال تعؾؾ هذه الروايات بحديث ابـ طؾقة وسمالف ابـ جريج طـف، وققلف: إين 

ث بف، وقد فعؾف سللت الزهري طـف فؾؿ يعرفف، فؼد يـسك الثؼة  الحافظ الحديث بعد أن حدَّ

 اهـ. "غقر واحد مـ حػاظ الحديث

وقد ُتقبع سؾقؿان بـ مقسك يف روايتف لفذا الحديث طـ الزهري، أخرجف  )قؾت أحؿد( :

(، 4831« )مسـده»(، وأبق يعؾك يف 6/66«)الؿسـد»(، وأحؿد يف 2184أبق داود )

قرهؿ، مـ صريؼ ابـ لفقعة: طـ جعػر بـ (، وغ13617« )الســ الؽربى»والبقفؼل يف 

 ، بف ربقعة، طـ الزهري، طـ طروة، طـ طائشة، طـ الـبل 

وجعػر يف روايتف  -2ضعػ ابـ لفقعة.  -1ولؽـ يف هذه الؿتابعة قادحان:  )قؾت أحؿد( :

قالف طؼب حديث « جعػر لؿ يسؿع مـ الزهري كتب إلقف»طـ الزهري كالم، قال أبق داود: 

أبل داود: وهذه متابعة أخرى لسؾقؿان بـ مقسك فؼد تابعف حجاج بـ أرصلة. ( يف 2184)
= 
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فالسؾطان ولل مـ ٓ ولل لف: ٕن القلل إذا »قال شؿس الحق العظقم آبادي: 

فقؽقن السؾطان ولقفا، وإٓ فال وٓية لؾسؾطان  ،مـ التزويج فؽلكف ٓ ولل لفا عامتـ

 .«مع وجقد القلل

ولؿ يمثر طـد الرتمذي إكؽار »مدافًعا مثبًتا صحف الحديث:   ثم قال

ـفا بعض إئؿة.الزهري لف: فنن  قال البقفؼل:  الحؽاية يف ذلؽ طـ الزهري قد وهَّ

ديث مـ وجقب قبقل خرب الصادق وإن كسقف مـ أخربه ما يف مذهب أهؾ العؾؿ بالح

 .(1)«طـف

 از:ـــــــاآلث  

َّٓ بِنِْذِن َولِقَِّفا، َوإِْن َكَؽَحْت َطَشَرًة »قال:  أثر عؿر، -2 َٓ ُتـَْؽُح اْلَؿْرَأُة إِ َقاَل ُطَؿُر:

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

(، وابـ أبل 4916« )مسـده»(، وأبق يعؾك يف 534« )ســف»أخرجف سعقد بـ مـصقر يف 

(، مـ صريؼ حجاج: طـ الزهري، طـ طروة، طـ طائشة، 16166« )مصـػف»شقبة يف 

 ، وضعقػ.وحجاج مدلس وقد طـعـ، وهق كثقر الخطل والتدلقس

« إوسط»(، و11/212« )الؽبقر »وّثؿ شاهد مـ حديث ابـ طباس أخرجف الطرباين يف  

(، مـ صريؼ ابـ أبل كجقح: طـ ططاء، طـ ابـ طباس مرفقًطا، بف، وابـ أبل كجقح 173)

، ووثؼف بعض أهؾ العؾؿ. قال الطرباين يف "فقف كظر"مدلس وقد طـعـ، وقال البخاري: 

 . "ٓ ُيروى طـ ابـ طباس إٓ هبذا اإلسـاد تػرد بف سعقد"يث: طؼب الحد« إوسط»

 -رحؿف اهلل-لؾدارقطـل « العؾؾ»( : ولؿزيد مـ الـظر يف صرق هذا الحديث اكظر: )قؾت

 ( : فؼد استػاض يف ذكر صرق هذا الحديث.15/11)

باطل الصـعاين يف  «: 1412/ 3فتح الغػار الجامع ٕحؽام سـة كبقـا الؿختار»قال الر 

وحسـف الرتمذي، وصححف أبق طقاكة، وابـ حبان، والحاكؿ، وقال ابـ الجقزي: رجالف "

 ."رجال الصحقح، وقال ابـ معقـ: إكف أصح حديث يف الباب

وبالجؿؾة فحديث طائشة هذا حسـ: ولفذا صححف الشقخ كاصر الديـ  )قؾت أحؿد( :

(، وقد استػدت مـ 3/319« )ـساءأحؽام ال»وشقخـا أبق طبد اهلل يف  -رحؿف اهلل-إلباين 

 .-حػظف اهلل تعالك وزاده طؾًؿا-كالمف طـ هذا الحديث 

 ( ط: ممسسة قرصبة.111-6/99« )طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داود» (1)
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 .(1)«َأْو بِنِْذِن ُسْؾَطانٍ 

َّٓ بَِقلِ »قال:  ،ثر بن عباسأ -1  َٓ كَِؽاَح إ
ٍّ
 .(2)«َأْو ُسْؾَطاٍن ُمْرِشدٍ  ،ل

 »قال:  أثر الحسن البصري، -4
ٍّ
َّٓ بَِقلِل  .(3)«َأْو ُسْؾَطانٍ  ،َٓ كَِؽاَح إ

َّٓ بِنِْذِن َولِقَِّفا»: قآ أثر الشعبي وإبراهقم الـخعي، -3 َفنِْن َلْؿ  ،َٓ ُتـَْؽُح اْلَؿْرَأُة إ

ْؾَطانُ  ٌّ َفالس 
ـْ َلَفا َولِل  .(4)«َيُؽ

 اإلمجاع:  ّالٔك  

 .(5)«وأجؿعقا أن السؾطان ولل مـ ٓ ولل لف»: عبد البر ابن قال

  أقٌال العلنإ: ًالَك 

 األحياف: 

لؼقلف  ،دم إولقاء فالقٓية إلك اإلمام والحاكؿوإذا طُ »: قال بدر الدين العقـي

َٓ َولِيَّ َلهُ » طؾقف السالم: ي  َمْن 
ْؾَطاُن َولِ   .(6)«الس 

 الكٔ٘:امل 

جفا الؼاضل مـ أرأيت الؿرأة إذا لؿ يؽـ لفا ولل فزوَّ  قؾت:» قال سحـون:

                                                 

( قال: ثـا طبد اهلل بـ مقسك، طـ طثؿان بـ 16161أخرجف ابـ أبل شقبة ) حسن:إسـاده  (1)

 ل: قال طؿر، بف.إسقد، طـ طؿرو بـ أبل سػقان، قا

( مـ صريؼ سعقد بـ الؿسقب، 5كتاب الـؽاح )« الؿقصل»وأخرجف الدارقطـل، ومالؽ يف 

 طـ طؿر، فقؽقن مـؼطًعا، لؽـ يؼقي ما سبؼ.

( مـ صريؼ سػقان 11524( وطبد الرزاق )16155أخرجف بـ أبل شقبة ) صحقح: إسـاد (2)

ٓ كؽاح »س، بف، ولػظ طبد الرزاق: الثقري، طـ ابـ خثقؿ، طـ سعقد بـ جبقر، طـ ابـ طبا

 «.إٓ بنذن ولل أو سؾطان

 ( ثـا ابـ طؾقف طـ يقكس، طـ الحسـ.16158«)مصـػف»أخرجف ابـ أبل شقبة يف  صحقح: (3)

(، يف إسـاده أشعث بـ سقار ضعقػ، اكظر: 16159أخرجف ابـ أبل شقبة ) ضعقف: (4)

 «.التؼريب»

 (.34، 16« )آستذكار» (5)

 ( ط: دار الؽتب العؾؿقة.5/112« )ية شرح الفدايةالبـا» (6)
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 أيجقز ذلؽ يف ققل مالؽ؟  ،كػسف برضاها

، ويجقز أمره كؿا يجقز ٕن الؼاضل ولل مـ ٓ ولل لف :قال: كعؿ يجقز يف رأيل

 .(1)«أمر القلل

 ،كعؿ :قال ؟هايزوجفا السؾطان برضا :ففـا يف هذه الؿسللة قال أحؿد(:)قؾت 

واهلل  ،ٓ ولل لفا وزوجفا السؾطان استئذهنا ـْ مَ  أنَّ  :فدل طؾك أن مذهب مالؽ

 .أطؾؿ

  :٘ٔالشافع 

قال: فال يزوجفا  ؟وإذا كان القلل حاضًرا فامتـع مـ التزويج»: قال الشافعي

 عَ فِ فنذا رُ  ،القلل الذي يؾقف يف الؼرابة، وٓ يزوجفا إٓ السؾطان الذي يجقز حؽؿف

 ،فنن كان غائًبا سلل طـ الخاصب ،ذلؽ إلك السؾطان فحؼ طؾقف أن يسلل طـ القلل

وقال: هؾ تـؼؿقن  ،فنن رضل بف أحضر أقرب القٓة هبا وأهؾ الؿحرم مـ أهؾفا

ورضقتف أمرهؿ بتزويجف، فنن لؿ يػعؾقا  افنن ذكروه كظر فقف، فنن كان كػئً شقًئا؟ 

 .(2)«وإن لؿ يلمرهؿ وزوجف فجائز ،زوجف

ت العصبة زوجفا السؾطان: ٓكتؼال القٓية إلقف مَ دِ فنذا طُ »: «الؿجؿقع»جاء يف 

 .(3)«فالسؾطان أحؼ بتزويجفا ،واشتجارهؿ يف كؽاحفا طضؾ لفا وتـازع فقفا

 ،طضؾ برضاهال أو أفؿذهب الشافعل يزوجفا السؾطان لق اكعدم القل (:)قؾت

 واهلل أطؾؿ. 

  :٘احليابل 

 كعؾؿ خالًفا بقـ أهؾ العؾؿ يف أّن لؾسؾطان وٓية تزويج ٓ»:  قال ابن قدامة

وأبق  ،وإسحاق ،والشافعل ،وبف يؼقل مالؽ ،الؿرأة طـد طدم أولقائفا أو طضؾفؿ

َٓ َولِيَّ » : وإصؾ فقف ققل الـبل ،وأصحاب الرأي ،طبقد ْؾَطاُن َولِي  َمْن  َفالس 

                                                 

 ( 2/148« )الؿدوكة» (1)

  (.5/24« )إم» (2)

(3) (17/311.)  
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 .(2()1)«َلهُ 

 .(3)«ولقاؤها مـ اإلذن لفا زوجفا السؾطانفنن أبل أ»: قال أبو محؿد بن حزم

مـ ٓ ولل لفا ٓ تزوج إٓ بنذن السؾطان وهق »  :بن تقؿقةاقال شقخ اإلسالم 

 .(4)«واهلل أطؾؿ ،الحاكؿ

 فتوى الؾجـة الدائؿة:  

هؾ يجقز التزوج  ،امرأة يف بؾد غقر بؾدها وولقفا غقر مقجقد معفا السمال:»

 وإن لؿ يؽـ لفا أي   ؿا بـاء طؾك رغبتفا ففؾ يصح العؼد؟وإذا طؼد الؿلذون بقـف ؟هبا

 قريب مـ أب أو أخ أو طؿ فؿـ يؽقن ولقفا؟

 ل بف بليِّ الؿرأة التل لقس لفا ولل أو لفا ولل ولؽـ يتعذر آتصا :الجواب

فنن السؾطان هق الذي يزوجفا، والؼاضل كائب طـ  وسقؾة مـ وسائؾ آتصال:

ا السؾطان أو كائبف صح العؼد. وباهلل التقفقؼ وصؾك اهلل فنن زوجف ،السؾطان يف ذلؽ

 . طؾك كبقف محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ

 :الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء

 (5)«الرئقس: طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز طضق: طبد اهلل بـ غديان

 :٘اخلالص 

ن تتزوج الؿرأة بغقر وٓ يجقز أ ،لقس لفا ولل يزوجفا السؾطان بنذهنا ـْ أّن مَ 

 ـْ مَ  وقد كؼؾ اإلجؿاع طؾك أنَّ  ،ولل وإٓ يؽقن العؼد باصاًل: لؼقل رسقل اهلل 

 واهلل أطؾؿ. ،لقس لفا ولل يزوجفا السؾطان

 

                                                 

 ( 361-9/361« )الؿغـل» (1)

 سبؼ تخريجف. حسن: (2)

 ( 9/451بإثار )« الؿحؾك» (3)

 ( 32/37«)مجؿقع الػتاوى » (4)

 ( 152-18/151( )3567فتقى رقؿ )« فتاوى الؾجـة الدائؿة» (5)
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F              e 
 

 

 

عسف هْافقخ الفزبح على الصّط هي عدهَ؟؟ كٍف
 
 ر

 

 ،والشقكاين ،وابـ الؼقؿ ،وابـ الؿـذر ،إئؿة إربعة ذهب جؿفقر الػؼفاء مـ

طؾك أن إذن البؽر يعرف  :وشقخـا أبق طبد اهلل مصطػك العدوي ،وابـ طثقؿقـ

 والثقب ٓ بد مـ كطؼفا وتصريحفا باإلذن. ،بالسؽقت

فال شلء ويؽقن العؼد  ،لؽـ هـا أمر وهق إن كطؼت البؽر وقالت: مقافؼة

وستليت ، مـ الصؿت، وخالػ أبق محؿد بـ حزم فشذ وأغربوهق آكد  ،صحقًحا

 .رحؿفؿ اهلل-أهؾ العؾؿ لف مـاقشة 

  :ًْإلَك أقٌال أهل العله يف املطأل 

 :األحياف 

أي: يف  «افَ ِس ػْ ي كَ فِ  رُ مَ  لْ تَ ْس تُ  رُ ؽْ بِ الْ » أكف قال: وبؾغـا طـ الـبل »: قال السرخسي

 :ويف بعض الروايات «افَ اتُ ؿَ ا ُص فَ كُ ذْ إِ وَ » إلك أن قال:، .أمر كػسفا يف الـؽاح..

وأن السؽقت مـفا دلقؾ طؾك  ،وذلؽ دلقؾ طؾك أن رضاها شرط، «ااهَ َض رِ  افَ وتُ ؽُ ُس »

إهنا  اهلل، قالت: يا رسقل ▲وي أن طائشة فقؽتػك بف شرًطا: لؿا رُ  ،الرضا

ومعـك ذلؽ أهنا تستحل  ،«ِرَضاَها ُسُؽوُتَفا»: فؼال رسقل اهلل  ،تستحل فتسؽت

وسؽقهتا دلقؾ  ،، أو ٓ: كعؿجقابانمـ إضفار الرغبة يف الرجال، وإذا استممرت فؾفا 

الجقاب وهق الرضا دون طؾك الجقاب الذي يحقل الحقاء بقـفا وبقـ ذلؽ 

 أباء.... 

دلقؾ طؾك أكف ٓ يؽتػك بسؽقت الثقب: فنن الؿشاورة  «رُ اوَ َش تُ  ُب قِّ الثَّ وَ »: وققلف
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 .(1)«طؾك مقزان الؿػاطؾة، وٓ يحصؾ ذلؽ إٓ بالـطؼ

 :٘ٔاملالك  

)قؾت(: أرأيت البؽر إن قال لفا: أكا أزوجؽ مـ فالن »: وكةجاء يف الؿد

أيؽقن هذا رضا مـفا بؿا صـع القلل؟ قال: قال مالؽ: كعؿ  ،فسؽتت فزوجفا ولقفا

قال سحـقن: وقال غقره مـ رواة  ا، وكذلؽ سؿعت مـ مالؽ.هذا مـ البؽر رًض 

 ؟ذهنا سؽقهتاقؾت: فالثقب أيؽقن إ .امالؽ: وذلؽ إذا كاكت تعؾؿ أن سؽقهتا رًض 

إٓ أن تتؽؾؿ وتستخؾػ القلل طؾك إكؽاحفا. قؾت: أتحػظف طـ مالؽ؟  ،قال: ٓ

 .(2)«قال: كعؿ هذا هق ققل مالؽ

   :٘ٔالشافع 

وإن أذكت  ،والبؽر الصؿت ،وإذن الثقب الؽالم» ــرحؿف اهلل  قال الشافعي

 .(3)«بؽالم ففق إذن أكثر مـ الصؿت

فظاهره العؿقم يف كؾ  "إِْذُكَفا ُصَؿاُتَفا"ققلف: و»:  «الؿجؿقعتؽؿؾة »جاء يف  

ا  ،وأن سؽقهتا يؽػل مطؾًؼا ،بؽر وقال بعض إصحاب: إذا كان القلل أًبا أو جدًّ

فقؽػل سؽقهتا، وإن كان غقرهؿا فال بد مـ كطؼفا: ٕهنا تستحل مـ إب والجد، 

الثقب فال بد  وأما الحديث، والصحقح أن السؽقت كاٍف يف جؿقع إولقاء: لعؿقم

فقفا مـ الـطؼ بال خالف، سقاء كان القالل أًبا أو غقره: ٕكف زال كؿال حقائفا 

 (4)«بؿؿارسة الرجال

                                                 

 ( ط. دار الؿعرفة.4/196لؾسرخسل )« الؿبسقط» (1)

 ( 2/141« )الؿدوكة» (2)

 ( 42/ 5«)إم» (3)

  (.325/ 17« )تؽؿؾة الؿجؿقع شرح الؿفذب» (4)
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   :٘احليابل 

وإذن البؽر الصؿات، أما الثقب فال  ،مسللة: وإذن الثقب الؽالم»: قال ابن قدامة

لؾسان هق الؿعرب طؿا يف وٕن ا خالًفا يف أن إذهنا الؽالم لؾخرب:كعؾؿ بقـ أهؾ العؾؿ 

 .«الؼؾب

 ،وأما البؽر فنذهنا صؿاهتا يف ققل طامة أهؾ العؾؿ مـفؿ: شريح»: وقال أيًضا

وأبق حـقػة،  ،وابـ شربمة ،وإوزاطل ،والثقري ،والـخعل ،وإسحاق ،والشعبل

 .«وٓ فرق بقـ كقن القلل أًبا أو غقره

وإن بؽت أو  ،اإلذن مـ صؿتفاباإلذن ففق أبؾغ وأتؿ يف  فنن كطؼت» وقال أيًضا:

وقال أبق يقسػ ومحؿد: إن بؽت فؾقس بنذن: ٕكف  ،ضحؽت ففق بؿـزلة سؽقهتا

 .(1)«يدل طؾك الؽراهة ولقس بصؿت

  :ُٔتيب 

 لبؽر أهنا إن سؽتت أن سؽقهتا إذن،يستحب إخبار ا قؾت أحؿد(:)

 ،هتا إذنقال ابـ الؿـذر: يستحب إطالم البؽر أن سؽق» :قال الحافظ ابن حجر 

لؿ يبطؾ العؼد طـد الجؿفقر،  :لؽـ لق قالت بعد العؼد: ما طؾؿت أن صؿتل إذن

 وقال ابـ شعبان مـفؿ: يؼال لفا ذلؽ ثالًثا إن رضقِت  ،وأبطؾف بعض الؿالؽقة

 .(2)«وإن كرهتل فاكطؼل ،فاسؽتل

 ثبت أن رسقل اهلل»:  :قال ابن الؿـذر
 :ِرَضاَها ُسُؽوُتَفا»قال يف البؽر»  

ومؿـ جعؾ إذهنا صؿاهتا شريح، والشعبل، والـخعل، »:  ثم قال أيًضا

 ،وأبق حـقػة، وقال الثقري ،وابـ شربمة ،وابـ سقريـ، والثقري، وإوزاطل

                                                 

 (.419-9/417« )الؿغـل» (1)

 (.111/ 9« )فتح الباري» (2)
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وإسحاق يف الثقب: إذا زوجت فضحؽت أو بؽت أو سؽتت فال يجقز  ،وأحؿد

 .(1)«وقال أبق ثقر: ٓ يؽقن إذن الثقب إٓ بالؽالم ،حتك تتؽؾؿ

وكؾ ثقب فنذهنا يف كؽاحفا ٓ يؽقن إٓ  قال: مسللة:» : ابن حزم الق

وكؾ بؽر فال يؽقن إذهنا يف كؽاحفا إٓ بسؽقهتا، فنن  ،بؽالمفا بؿا يعرف بف رضاها

سؽتت فؼد أذكت ولزمفا الـؽاح، فنن تؽؾؿت بالرضا أو بالؿـع أو غقر ذلؽ فال 

يف البؽر  بؾ مـ ققل رسقل اهلل يـعؼد هبذا كؽاح طؾقفا: برهان ذلؽ ما ذكركاه ق

 .(2)«إِْذُكَفا ُصَؿاُتَفا»

وٓ شؽ يف ُبْعِد هذا الؼقل طـ الصقاب، وستليت مـاقشة أهؾ  أحؿد(: قؾت)

 العؾؿ لف.

  :رأي ابن الؼقم وتبققن قول أبي محؿد بن حزم 

بلن إذن البؽر الصؿات، وإذن الثقب بالؽالم،  وقضك » :  قال ابن الؼقم

وقال ابـ حزم: ٓ يصح أن تزوج إٓ  ،ت البؽر باإلذن بالؽالم ففق آكدفنن كطؼ

 .(3)«وهذا هق الالئؼ بظاهريتف ،بالصؿات

وقد استدل بلحاديث الباب طؾك اطتبار الرضا مـ الؿرأة التل »: قال الشوكاين

يراد تزويجفا، وأكف ٓ بد مـ صريح اإلذن مـ الثقب، ويؽػل السؽقت مـ البؽر، 

 .(4)«لبؽر: التل أمر الشارع باستئذاهنا ففل البالغةوالؿراد با

، فؾق «وهق صؿات البؽر وكطؼ الثقب»وققلف:  : قال العالمة ابن عثقؿقن

والثقب  طؽس إمر وقالت البؽر: كعؿ أريد أن أتزوج هبذا الرجؾ، وأكا قابؾة بف،

                                                 

 ( ط: دار الػالح.8/275« )إوسط» (1)

 (.9/471« )الؿحؾك» (2)

 ( ط. دار ابـ رجب.5/86« )زاد الؿعاد» (3)

  (.85-12/84« )كقؾ إوصار» (4)
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 ؟سؽتت، ففؾ يؽقن ذلؽ إذًكا

ك مـ السؽقت، فؼقلفا: رضقت، أطؾك : ٕن الـطؼ أطؾأما الثقب فال يؽقن إذًكا

: ٕن كقهنا تـطؼ وتؼقل: رضقت بف، تسؽت، وأما البؽر فنكف يؽقن إذًكامـ كقهنا 

 أبؾغ يف الدٓلة طؾك الرضا مـ الصؿت.

بظاهريتف يؼقل: إهنا لق صرحت بالرضا  والعجقب أن ابـ حزم »  ثم قال: 

يؼقل: هذا  ،ريده وٓ أريد غقرهوأكا أ ،لؿ يؽـ إذًكا، فؾق قالت: رضقت هبذا الرجؾ

 «أن تسؽت»لقس بنذن: ٕن الـبل طؾقف الصالة والسالم سئؾ كقػ إذهنا؟ قال: 

 فؿعـاه أهنا لق جاءت بنذن غقر السؽقت لؿ يؽـ ذلؽ معتربًا شرًطا. 

وهق مؿا يدل طؾك فساد التؿسؽ بالظاهر بدون مراطاة  ،وهذا ققل ضعقػ

وكؾفا حؽؿ وأسرار، ولقس مـ الحؽؿة  ،فا حؼضقاهرها كؾ الشريعة الؿعـك: ٕن

ثؿ  ،أن كؼقل ٓمرأة: هؾ ترضقـ أن تتزوجل هبذا الرجؾ؟ فتؼقل: كعؿ رضقت بف

وكؼقل: إن الثاكقة  ،كؼقل لـظقرهتا: هؾ ترضقـ أن تتزوجل هبذا الرجؾ؟ فتسؽت

 وإولك غقر راضقة. ،راضقة

ـ الـبل فالصقاب أن إذن البؽر أدكاه الصؿت وأطاله الـطؼ، لؽ
جعؾ  

 (1)«الصؿت دلقاًل طؾك الرضا

أما ققلف: )فنن تؽؾؿت بالؿـع ٓ »:-حػظف اهلل- قال شقخـا مصطػى العدوي

ت بالرضا ٓ يـعؼد أما ققلف: )فنن تؽؾؿ: فرأي لف وجاهتف وققتف، ويـعؼد لفا كؽاح(

، وقد -ا اهلل طـفطػ-يف غاية البعد وهق مـ أغرب ما قالف ابـ حزم  لفا كؽاح( فرأي

 .(3)«يف هذا الؼقل (2)قائؾف بالشذوذ وصػ ابـ حجر 

                                                 

 (.12/67« )الشرح الؿؿتع» (1)

وإن أطؾـت الرضا فقجقز بطريؼ إولك، "( : 9/111« )الػتح»قال الحافظ ابـ حجر يف  (2)

 «. وإذهنا أن تسؽت»وشذ بعض أهؾ الظاهر فؼال ٓ يجقز أيًضا وققًفا طـد ضاهر ققلف: 

 ( ط: دار السـة.3/351« )جامع أحؽام الـساء» (3)
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اتػؼ الػؼفاء طؾك أن سؽقت البؽر » :«الؿوسوعة الػؼفقة الؽويتقة»جاء يف 

ومثؾ السؽقت الضحؽ بغقر استفزاء:  ،البالغة طـد استئذاهنا يف الـؽاح إذن مـفا

 .(1)«ٕكف دل طؾك الرضا مـ السؽقت وكذا التبسؿ

وٓ خالف بقـ أهؾ العؾؿ يف أن إذن الثقب الـطؼ مـ » :«وعةالؿوس»وجاء يف 

وٕن الـطؼ ٓ  :«الثَّقُِّب ُتَشاَورُ »واإلشارة أو الؽتابة مـ غقرها: لؼقل الـبل:  ،الـاصؼة

 .(2)«يعترب طقًبا مـفا

 الزاجح : 

أكا مقافؼة. فالعؼد صحقح، وهق آكد يف اإلذن،  أن البؽر لق تؽؾؿت وقالت:

الرضا السؽقت وأطاله الـطؼ، والثقب لزاًما مـ أن تتؾػظ بالؿقافؼة، فلقؾ درجات 

فؼد تؼدم ردود أهؾ العؾؿ طؾقف بؿا حاصؾف أكف  وأما ققل أبل محؿد بـ حزم 

 واهلل أطؾؿ. ،رأي مرجقح وضعقػ

 

 

  

                                                 

 (.8/177« )الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة» (1)

 (. 15/66كػس الؿصدر السابؼ ) (2)
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 (1)إذا شّعذ ادلسأح الزً جيت اسزئراًِب هسألخ:

 ُل ٌكْى العقد ثبطاًل أّ ال؟ ،ًُّ زافضخ
  أًّلا: املزأٗ الثٔب ال جيْس أٌ جترب، ّاصتٝذاىَا ّاجب إمجاّعا ّقد مز، ّإنا سّجت

  الثٔب بغري رضاٍا فالعكد باطل إمجاّعا.

  :ًٕإلَك اإلمجاع ًأقٌال العلنا 

 :أًّلا: اإلمجاع  

 .(2)«ٓ يـػذ بدون رضاها وهق مجؿع طؾقف الثقَب  كؽاح إب  »:  قال السرخسي 

ورد  الـؽاح إذا كاكت ثقًبا فزوجت بغقر رضاها » :ابن حجر  قال الحافظ 

 .(3)«إجؿاع، إٓ ما كؼؾ طـ الحسـ أكف أجاز إجبار إب لؾثقب ولق كرهت

وأجؿعق أن كؽاح إب ابـتف الثقب بغقر رضاها ٓ »:قال ابن الؿـذر 

 .(4)«يجقز

لبالغة العاقؾة اتػؼ أهؾ العؾؿ طؾك أن تزويج الثقب ا»: قال اإلمام البغوي 

 .(5)«ولقفا دون إذهنا: فالـؽاح مردود ٓ يجقز دون إذهنا، فنن زوجفا

ا اْلَبالُِغ الثَّقُِّب َفاَل َيُجقُز َتْزِويُجَفا بَِغْقِر »: قال شقخ اإلسالم ابن تقؿقة  َوَأمَّ

، َوَكَذلَِؽ ا ـَ ِؿق
َٓ لَِغْقِرِه بِنِْجَؿاِع اْلُؿْسؾِ َٓ لأِْلَِب َو َِب إْذكَِفا  ْٕ ْلبِْؽُر اْلَبالُِغ َلْقَس لَِغْقِر ا

                                                 

 وهل الثقب، والبؽر البالغ، والقتقؿة، والؿجـقكة يف حال إفاقتفا. (1)

  (.5/9« )الؿبسقط» (2)

 (.111/ 9« )الػتح» (3)

 (.73/ 1« )اإلجؿاع» (4)

 (.31/ 9« )شرح السـة» (5)
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ـَ   . (1)«َواْلَجدِّ َتْزِويُجَفا بُِدوِن إْذكَِفا بِنِْجَؿاِع اْلُؿْسؾِِؿق

  :ٕثانًَا: أقٌال العلنا 

   :األحياف 

 .(2)«كؽاح إب الثقب ٓ يـػذ بدون رضاها وهق مجؿع طؾقف»: قال السرخسي

   :٘ٔاملالك 

فنن زوج الرجؾ ابـتف الثقب بغقر إذهنا فؾؿالؽ يف ذلؽ » : قال ابن عبد البر

جازتف بالؼرب جاز، وإذا ردتف بطؾ. أ ققٓن: أحدهؿا: أن الـؽاح باصؾ، وأخر: إنْ 

 .(3)«هذا لػظ ابـ طبد الحؽؿ طـف

   :٘ٔالشافع 

إٓ  ،فلي ولل امرأة ثقب أو بؽر زوجفا بغقر إذهنا فالـؽاح باصؾ» قال الشافعي:

ردَّ كؽاح خـساء ابـة أم خدام  والسادة يف الؿؿالقؽ: ٕن الـبل  ،يف إبؽار أباء

 . (4)«حقـ زوجفا أبقها وهل كارهة

  ٘احليابل:  

وإذا زوج ابـتف الثقب بغقر إذهنا فالـؽاح باصؾ وإن رضقت »: قال ابن قدامة

 .(5)«بعد

ثقب لق أجربت طؾك فبفذا تبقـ أن إئؿة إربعة بؾ اإلجؿاع طؾك أن ال (:)قؾت

 مػسقًخا.الـؽاح يؽقن العؼد 

                                                 

 (. 39/ 32«)مجؿقع الػتاوى » (1)

 ( 5/9« )الؿبسقط» (2)

 (.524، 2/523« )الؽايف يف فؼف أهؾ الؿديـة» (3)

 (.5/29لؾشافعل )« إم» (4)

 (.9/416ٓبـ قدامة )« الؿغـل» (5)
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  ّٔا: البكز البالغ إنا سّجت بغري رضاٍا ٓكٌْ العكد باطًلا أّ ال؟  ثاى

  ْللعلنإ قٌالنيف املطأل:  

 :إذا زوجفا إب أو الجد أما العؼد صحقح ولقس بباصؾ الؼول األول ،

 .(3)رواية طـد أحؿدو ،(2)والشافعقة (1)وهق ققل الؿالؽقة غقرهؿا فباصؾ،

 :وابـ حزم ،صرح بذلؽ إحـافإذا أجربت فالـؽاح باصؾ  الؼول الثاين، 

وأبل طبقد، وبف قال  ،وأبل ثقر ،والثقري ،وكؼؾف طـ إوزاطل ،وابـ الؿـذر

، وهق الراجح -رحؿفؿ اهلل-والشقخ ابـ طثقؿقـ  ،والشقخ ابـ باز ،الشقكاين

 .(4)واهلل أطؾؿ ،طـدي

 ٌال أهل العله زمحوه اهلل: ًإلَك أق 

  :األحياف 

وإذا زوج الرجؾ ابـتف الؽبقرة وهل بؽر فبؾغفا فسؽتت ففق »:  قال السرخسي

 .(5)«وإذا أبت وردت لؿ يجز العؼد طـدكا ،والـؽاح جائز ،رضاها

وإذا بؾغت البؽر والثقب لؿ يجز لألب وٓ لغقره أن يزوجفا إٓ »: قال ابن حزم

 . (6)«ففق مػسقخ أبًدافنن وقع  :بنذهنا

كؽاحفا فؼالت ٓ يجقز لألب أن يزوج  وأبطؾت صائػة:» :قال ابن الؿـذر

                                                 

 (.16/23« )آستذكار»(، و2/142« )الؿدوكة» (1)

 (.11/82« )قر الحاوي الؽب»(، و5/29« )إم» (2)

 (.8/55« )اإلكصاف»(، و9/399« )الؿغـل» (3)

وقد سللت شقخـا أبا طبد اهلل مصطػك العدوي فؼؾت لف: لق رجحت بطالن العؼد هؾ لل  (4)

 وجف؟ قال: كعؿ، لؽ سؾػ يف هذا: إحـاف وغقرهؿ.

 ( ط.دار الؿعرفة5/2« )الؿبسقط» (5)

 ( ط. دار الرتاث.9/459« )الؿحؾك» (6)
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، وأبل طبقد ،وأبل ثقر ،والثقري ،هذا ققل إوزاطل ،البالغ البؽر والثقب إٓ بنذهنا

ًٓ طاًما: وأصحاب الرأي،  َٓ ُتـَْؽُح البِْؽُر َحتَّى »وبف كؼقل، وذلؽ ٕن الـبل قال قق

َٓ ، ُتْسَتْلَذنَ  وكؾ مـ طؼد كؽاًحا طؾك غقر ما سـف الرسقل  «الثَّقُِّب َحتَّى ُتْسَتْلَمرَ  َو

 . (1)«الحجة طؾك الخؾؼ، فؾقس ٕحد أن يستثـل مـ السـة إٓ بسـة مثؾفا ففباصؾ: ٕك

 ،فؼال إوزاطل ،هناواختؾػقا يف إب يزوج البؽر البالغ بغقر إذ» :حجر قال ابن

فؾق طؼد طؾقفا بغقر  ،يشرتط استئذاهنا :ووافؼفؿ أبق ثقر ،والحـػقة ،والثقري

 .(2)«استئذان لؿ يصح

 لردهبؽر والثقب شرط يف صحة العؼد: والظاهر أن استئذان ال»: قال الشوكاين

  (3)«كؽاح خـساء

ولق  ،كت بؽًرآ أحد يجرب البـت طؾك الـؽاح ولق كا» :قال الشقخ ابن عثقؿقن

 (4)«كان إب هق القلل فحرام طؾقف أن يجربها وٓ يصح العؼد

ومـ زوج بغقر إذن فالـؽاح غقر صحقح: ٕن مـ شرط » :قال الشقخ ابن باز

فنذا زوجفا بغقر رضاها وقفرها بالقطقد الشديد أو  ،الـؽاح الرضا مـ الزوجقـ

 .(5)«ج غقر صحقحابالضرب فالزو

 ـْ مَ  أنَّ لدىَّ يف هذه الؿسللة بال شؽ طـدي وٓ ريب ح الراجو أحؿد(:)قؾت 

سقدكا الؾفؿ طؾك  وصؾ .واهلل أطؾؿ ،أجرب البؽر البالغ طؾك الـؽاح فالعؼد باصؾ

 والحؿد هلل رب العالؿقـ. ،محؿد

 

                                                 

 (.5/16« )اإلشراف طؾك مذاهب العؾؿاء» (1)

 (.193/ 9« )فتح الباري» (2)

 ( ط. دار ابـ الجقزي.12/87« )كقؾ إوصار» (3)

 (.12/51« )الشرح الؿؿتع» (4)

 (.21/415« )مجؿقع فتاوى ومؼآت متـقطة» (5)
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 رعسٌف العضل
 

 : ٘العضل يف اللغ 

 ،اْلَؿـْعُ  :َأَحُدُهَؿا ،انِ َواْلَعْضُؾ َيْعَتِقُرُه َمْعـَقَ » قال الجصاص : ،هق الحبس والؿـع

َخرُ  ْٔ قُؼ  :َوا َْمُر اْلُؿْعِضُؾ ُهَق  ،َطَضَؾ اْلَػَضاُء بِاْلَجْقِش إَذا َضاَق بِِفؿْ  :ُيَؼاُل  ،الضِّ ْٕ َوا

 ،طضؾت طؾقفؿ إمراء أضقؼت :َوفِل التَّْضقِقِؼ يؼال ،َوَداٌء ُطَضاٌل ُمْؿَتـِعٌ  ،اْلُؿْؿَتـِعُ 

ُدَهاوطضؾت اْلَؿْرَأُة بَِقلَ  َٓ َْمَر  ،َوَأْطَضَؾْت  ،ِدَها إَذا َطَسَر ِو ْٕ َنَّ ا
ِ
َواْلَؿْعـََقاِن ُمَتَؼاِرَباِن ٕ

 .(1)«اْلُؿْؿَتـَِع َيِضقُؼ فِْعُؾُف َوَزَواُلُف والضقؼ مؿتـع أيضا

 :العضل اصطالحا 

مـع الؿرأة مـ التزويج بؽػئفا إذا صؾبت ذلؽ،  :ومعـك العضؾ» : قال ابن قدامة 

 .(2)«كؾ واحد مـفؿا يف صاحبف ورغب

 .(3)«والعضؾ هق : الؿـع مـ التزويج» :قال ابن بطال

 ذا تؼدم الؽػءإ ضؾ هق حبس الؿرأة مـ الزواج ضؾًؿاأن الع :فالحاصل

                                                 

 (.111/ 2« )أحؽام الؼرآن» (1)

ـًا وهق لفا كػء )مـاسب لفا ولحالفا ( فنذا أحبت فتاة شاًبا معق7/31« )الؿغـل»اكظر  (2)

وحال أسرهتا( ومـعفا إولقاء مـ الزواج مـ هذا الشاب دون سبب شرطل مؼبقل: ففمٓء 

 معضؾقن آثؿقن ضالؿقن، ولفا أن تذهب إلك الؿلذون وتتزوج. 

 (.7/242« )شرح البخاري» (3)
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 ـــاألدل: ْ 

 حكه العضل : 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )قال تعالل : حرام ويلثؿ صاحبف،  :العضل

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 .[232]البؼرة:   (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہڱ ڱ 

والصقاب مـ الؼقل يف هذه أية أن يؼال: إن اهلل تعالك ذكره » قال الطبري :

 رة مـ كاكقا لف أولقاء مـ الـساء:أكزلفا دٓلة طؾك تحريؿف طؾك أولقاء الـساء مضا

ؿرأة مـ بعضؾفـ طؿـ أردن كؽاحف مـ أزواج كاكقا لفـ، فبـ مـفـ بؿا تبقـ بف ال

زوجفا مـ صالق أو فسخ كؽاح. وقد يجقز أن تؽقن كزلت يف أمر معؼؾ بـ يسار 

ذلؽ كان، فأية دالة طؾك  وأمر أختف، أو يف أمر جابر بـ طبد اهلل وأمر ابـة طؿف. وأي  

 (1)«ما ذكرت

 َطزَّ َوَجؾَّ » قال الشافعي :
ِ
 َطاٍص بِاْلَعْضِؾ لَِؼْقِل اهلل

 
 (ڈ ژ)َواْلَقلِل

  (2)[232]البؼرة: 

 

  

                                                 

 (.23/ 5ت شاكر )« جامع البقان« = »تػسقر الطربي» (1)

 (.5/14« )إم» (2)
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F                 e 
 

 

 

 ّ كبى ذلب أّلٍبء أ ،: إذا مل ٌكي للوسأح أّلٍبءهسألخ
 (1)ٌصّعِب السلطبى ؛هزٌع األّلٍبءّدعذ إيل كفء ّا

 ًْاإلمجاع ،ًاآلثاز ،األدلْ من الطن: 

 :٘أّاًل :الضي 

َفا َفـَِؽاُحَفا َأي َؿا اْمَرَأٍة َكَؽَحْت ُدوَن إِْذِن َولِقِّ »قال:  طائشة أن الـبل  عن ـ2

َٓ َولِيَّ  ،َوَلَفا َمْفُرَها بَِؿا َأَصاَب ِمـَْفا ،-َثاَلًثا-َباصٌِل  ْؾَطاُن َولِي  َمْن  َفنِْن اْشَتَجُروا،َفالس 

 .(2)«َلهُ 

فالسؾطان ولل مـ ٓ ولل لف: ٕن القلل إذا » قال شؿس الحق العظقم آبادي:

وٓية لؾسؾطان  السؾطان ولقفا، وإٓ فالمـ التزويج فؽلكف ٓ ولل لفا فقؽقن  امتـع

 .(3)«.مع وجقد القلل..

، يريد بف «فنن تشاجروا فالسؾطان ولي من ٓ ولي له» :وققلف» قال الخطابي :

دون تشاجر الؿشاحة يف السبؼ إلك العؼد، فلما  ،تشاجر العضؾ والؿؿاكعة يف العؼد

، إذا كان عؼد لؿـ سبؼ إلقف مـفؿفال ،إذا تشاجروا يف العؼد ومراتبفؿ يف القٓية سقاء

 .(4)«لفا ما فعؾ مـ ذلؽ كظًرا

                                                 

إذا أرادت الػتاة أن تتزوج بشاب كػء لفا)مـاسب لفا( ورفض إهؾ  وصورة مسللتـا: (1)

 ذلؽ ٕسباب غقر مؼبقلة شرًطا، ففـا هؾ يزوجفا السؾطان، أو ماذا طؾقفا؟.

 تؼدم تخريجف. صحقح: (2)

 ( ط: ممسسة قرصبة.111-6/99« )طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داود» (3)

 (.197/ 3« )لســمعالؿ ا» (4)
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  :ّٔا  ار:ـــــــاآلثثاى

َّٓ بِنِْذِن َولِقَِّفا، َوإِْن َكَؽَحْت َعَشَرًة »أثر عؿر، قال:  -2 َٓ ُتـَْؽُح اْلَؿْرَأُة إِ َقاَل ُعَؿُر:

 .(1)«َأْو بِنِْذِن ُسْؾَطانٍ 

َولِي   َٓ كَِؽاَح »أثر بن عباس، قال:  -1
 .(2)«َأْو ُسْؾَطاٍن ُمْرِشدٍ  ،إَّٓ بِ

َولِي  »أثر الحسن البصري، قال:  -4
 .(3)«َأْو ُسْؾَطانٍ  ،َٓ كَِؽاَح إَّٓ بِ

َقاَل : َخَطَب َرُجٌل َسقَِّدًة ِمْن َبـِي َلْقٍث عن زياد بن عالقة،  أثر عثؿان بن عػان : ـ3

َجفَ  ،َثقًِّبا َفَؽتََب ُعْثَؿاُن : إِْن ُكُػًما َفُؼوُلوا ألَبِقَفا  ،َفَؽَتْبت إَلى ُعْثَؿانَ  ،اَفَلَبى َأُبوَها َأْن ُيَزوِّ

ُجوَها َجَفا ، َفنِْن َأَبى َأُبوَها َفَزوِّ  .(4)«َأْن ُيَزوِّ

َأي َؿا اْمَرَأٍة َتْرَغُب إَِلك َرُجٍؾ، َكَظْرَكا َفنِْن َرَأْيـَا َأكََّفا  :«قال ،أثر زياد بـ رباح ـ5

، َوإِْن َكاَكْت َتْرَغُب إَِلك َغْقِر ُكُػٍم َلْؿ َتْرغَ 
 
ْجـَاَها، َوإِْن َأَبك اْلَقلِل ُب إَِلك ُكُػٍم َزوَّ

ْجَفا : ُهَق ُكُػٌم، َوَأَبْت َلْؿ ُتْجَبْر  "، َقاَل ُسْػَقاُن: «ُكَزوِّ
 
ْؾَطاُن َأِو اْلَقلِل َوإِْن َقاَل الس 

 .(5)«َطَؾْقفِ 

                                                 

( قال: ثـا طبد اهلل بـ مقسك، طـ طثؿان بـ 16161أخرجف ابـ أبل شقبة ) حسن:إسـاده  (1)

 إسقد، طـ طؿرو بـ أبل سػقان، قال: قال طؿر، بف.

( مـ صريؼ سعقد بـ الؿسقب، طـ طؿر، 5كتاب الـؽاح )« الؿقصل»مالؽ يف  وأخرجف

 فقؽقن مـؼطًعا، لؽـ يؼقي ما سبؼ.

( مـ صريؼ سػقان 11524( وطبد الرزاق )16155أخرجف بـ أبل شقبة ) صحقح: ـادإس (2)

ٓ كؽاح »الثقري، طـ ابـ خثقؿ، طـ سعقد بـ جبقر، طـ ابـ طباس، بف، ولػظ طبد الرزاق: 

 «.إٓ بنذن ولل أو سؾطان

 ( ثـا ابـ طؾقف طـ يقكس، طـ الحسـ.16158«)مصـػف»أخرجف ابـ أبل شقبة يف  صحقح: (3)

( كا ابـ إدريس، طـ شعبة، طـ زياد بـ 6117« )مصـػف»يف ابـ أبل شقبة أخرجف  ضعقف: (4)

 طالقة، فذكره طـ طثؿان، وزياد بـ طالقة لؿ يدرك طثؿان.

( طـ الثقري، طـ يقكس، طـ 11515« )مصـػف»أخرجف طبد الرزاق يف  :فقه ضعف (5)

 .طـعـقال: قال زياد. وفقف الحسـ البصري وهق مدلس وقد 
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 :ثالّثا: اإلمجاع 

أجؿع كؾ مـ كحػظ طـف مـ أهؾ العؾؿ أن السؾطان » :بن الؿـذر ا قال

 ،ولقفا وإولقاء أن يزوجقها كوأب طت إلل كػءود يزوج الؿرأة إذا أرادت الـؽاح،

أصحاب و ،وأبل ثقر وأبل طبقدة، وإسحاق، وأحؿد، الشافعل،و هذا مذهب مالؽ،

 ،وشريح ،ـ طػانهذا الؼقل طـ طثؿان ب ، وُروي معـكوسػقان الثقري ،الرأي

 (1)«وكذلؽ كؼقل ،وإبراهقؿ الـخعل

 (2).«وأجؿعقا أن السؾطان ولل مـ ٓ ولل لف» :قال ابن عبد البر

  ًإلَك أقٌال أهل العله: 

 األحياف 

ا وصؾبت مـ الؿقلك اإلكؽاح مـف ٓ يحؾ لف أهنا لق وجدت كػئً » الؽاساين: قال

 (3)«ولق امتـع يصقر طاضاًل  ،آمتـاع

 م والحاكؿ لؼقلف طؾقف السالم:وإذا طدم إولقاء فالقٓية إلك اإلما» لعقـي:ا قال

َٓ َولِيَّ َلهُ ) ْؾَطاُن َولِي  َمْن   (4).«الس 

 :٘ٔاملالك 

أرأيت الؿرأة إذا لؿ يؽـ لفا ولل فزوجفا الؼاضل مـ  قؾت:»: قال سحـون

ل ٕن الؼاضل ولل يجقز يف رأي ،قال: كعؿ كػسف برضاها أيجقز ذلؽ يف ققل مالؽ؟

 .«كؿا يجقز أمر القلل ، ويجقز أمرهمـ ٓ ولل لف

َٓ َيُؽقُن » :وجاء يف الؿدوكة ُجَفا  َٓ ُأَزوِّ َُب  ْٕ َقاَل لِل َمالٌِؽ: َأَرَأْيَت اْلَؿْرَأَة َلْق َقاَل ا

                                                 

 (.8/312« )إوسط» (1)

 (.34، 16« )آستذكار» (2)

 (.247/ 2« )بدائع الصـائع» (3)

 ( ط: دار الؽتب العؾؿقة.5/112« )البـاية شرح الفداية» (4)
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 (1)«َذلَِؽ َلفُ 

 واتػؼقا طؾك أكف لقس لؾقلل أن يعضؾ ولقتف إذا دطت» ابن رشد الؿالؽي: قال

إلك كػء، وبصداق مثؾفا، وأهنا ترفع أمرها إلك السؾطان فقزوجفا، ما طدا إب 

 .(2)«فنكف اختؾػ فقف الؿذهب

 :٘ٔالشافع  

 َطزَّ » :قال الشافعي
ِ
 َطاٍص بِاْلَعْضِؾ لَِؼْقِل اهلل

 
 (ڈ ژ)َوَجؾَّ  َواْلَقلِل

ْؾَطا ،[232]البؼرة:  ـْ َلُف اكػُن َفنِْن َرآَها َتْدُطق إَلك َوإِْن َذَكَر َشْقًئا َكَظَر فِقِف الس  َءٍة َلْؿ َيُؽ

 إَلك َخْقٍر مِـْفُ 
 
ـْ َلُف َتْزِويُجَفا اكػَوإِْن َدَطْت إَلك َغْقِر  ،َمـُْعَفا َوإِْن َدَطاَها اْلَقلِل َءٍة َلْؿ َيُؽ

َٓ َيْرَضك بِفِ   
 
  َوإِكََّؿا اْلَعْضُؾ َأْن َتْدُطَق إَلك مِْثؾَِفا ،َواْلَقلِل

 
 .(3)«َأْو َفْقِقَفا َفَقْؿَتـُِع اْلَقلِل

قال: فال يزوجفا  ،وإذا كان القلل حاضًرا فامتـع مـ التزويج» الشافعي: قال

فنذا رفع  ،القلل الذي يؾقف يف الؼرابة، وٓ يزوجفا إٓ السؾطان الذي يجقز حؽؿف

الخاصب  فنن كان غائًبا سلل طـ ،ذلؽ إلك السؾطان فحؼ طؾقف أن يسلل طـ القلل

فنن رضل بف أحضر أقرب القٓة هبا وأهؾ الؿحرم مـ أهؾفا وقال: هؾ تـؼؿقن 

شقًئا؟ فنن ذكروه كظر فقف، فنن كان كػًئا ورضقتف أمرهؿ بتزويجف، فنن لؿ يػعؾقا 

 (4)«فجائز :زوجف وإن لؿ يلمرهؿ وزوجف

م إب ، لزر البالغة التزويج وقد خطبفا كػمفرع إذا التؿست البؽ» :الـووي قال

اإلجابة، وٓ يلثؿ، ٓ تؾزمف  ن امتـع، زوجفا السؾطان. ويف وجفوالجد إجابتفا، فن

 (5)«ن الغرض يحصؾ بتزويج السؾطان، وهق ضعقػبآمتـاع، ٕ

                                                 

 (.2/151« )الؿدوكة» (1)

 (.42/ 3بداية الؿجتفد)» (2)

 (.14/ 5« )إم» (3)

  (.5/24« )إم» (4)

 (.411/ 5« )روضة الطالبقـ» (5)
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 :٘احليابل 

ٓ كعؾؿ خالًفا بقـ أهؾ العؾؿ يف أّن لؾسؾطان وٓية تزويج » :قال ابن قدامة 

وأبق  ،وإسحاق ،والشافعل ،وبف يؼقل مالؽ ،ؿالؿرأة طـد طدم أولقائفا أو طضؾف

َٓ َولِيَّ َلهُ » :وإصؾ فقف ققل الـبل ،وأصحاب الرأي ،طبقد ْؾَطاُن َولِي  َمْن   .(1)«َفالس 

زوجفا السؾطان، وإن كان ولقفا  إذا لؿ يزوجفا القلل وكان كػًئا قال أحؿد:

 .(2)«: هق كؿا قالقال إسحاق ،زوجفا السؾطان كػًئاأبقها فؾؿ يزوجفا وكان 

 .(3)«فنن أبل أولقاؤها مـ اإلذن لفا زوجفا السؾطان» :أبو محؿد بن حزم قال

مـ ٓ ولل لفا ٓ تزوج إٓ بنذن السؾطان وهق » :بن تقؿقةاشقخ اإلسالم  قال

 .(4)«واهلل أطؾؿ ،الحاكؿ

  :الؾجـة الدائؿة فتوى

هؾ يجقز التزوج  ،معفاوولقفا غقر مقجقد  ،السمال: امرأة يف بؾد غقر بؾدها»

 وإن لؿ يؽـ لفا أي   وإذا طؼد الؿلذون بقـفؿا بـاء طؾك رغبتفا ففؾ يصح العؼد؟ ،هبا

 فؿـ يؽقن ولقفا؟ ،قريب مـ أب أو أخ أو طؿ

ل بف بلي أو لفا ولل ولؽـ يتعذر آتصا ،: الؿرأة التل لقس لفا وللالجواب

زوجفا، والؼاضل كائب طـ فنن السؾطان هق الذي ي وسقؾة مـ وسائؾ آتصال:

 فنن زوجفا السؾطان أو كائبف صح العؼد.  ،السؾطان يف ذلؽ

 وباهلل التقفقؼ وصؾك اهلل طؾك كبقف محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ

 الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء

                                                 

  ( 361-9/361« )الؿغـل» (1)

 (.1484/ 4« )مسائؾ اإلمام أحؿد وإسحاق بـ راهقيف» (2)

 ( 9/451بأثار )« الؿحؾك» (3)

 ( 32/37«)مجؿقع الػتاوى » (4)
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 .(1)«الرئقس: طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز طضق: طبد اهلل بـ غديان

 :٘اخلالص 

، وهذا بال خالف بقـ أهؾ يزوجفا السؾطانإكؿا  لقس لفا وللرأة التل أنَّ الؿ

قاكب مـ )رجؾ يـاسبفا مـ كؾ الجمـ كان لفا أولقاء وتؼدم لفا كػم  وأنَّ   العؾؿ،

فػل هذه الحال متـع إولقاء مـ تزويجفا وا ومالف( ،جاكب ديـف، وخؾؼف، وطؿؾف

 يزوجفا السؾطان )الؿلذون(.

 ؟لما ٍْ حد اإلعضا 

و خاصب معقن ورفضه هل يؽون إذا تؼدم لػتاة أول خاصب ورفضه الولي، أ

؟عاضاًل 
(2)

. 

 وا:لَك بَنيف املطألْ قٌالن للعلنإ ًإ

 ويزوجفا مـ  إذا تؼدم لؾؿرأة كػم وامتـع القلل فتسؼط وٓيتف  :الكْل األّل

وهبذا  ،زوجفا ولل إمر ، فنن امتـعقا جؿقًعامـ دون تحديد خاصب أو أكثر بعده

 أكثر الحـابؾة.و ،والشافعقة ،قال الجؿفقر مـ إحـاف

 األحياف 

ا وصؾبت مـ الؿقلك اإلكؽاح مـف ٓ يحؾ لف أهنا لق وجدت كػئً » الؽاساين: قال

                                                 

 ( 152-18/151( )3567فتقى رقؿ )« فتاوى الؾجـة الدائؿة» (1)

مـفا، فقرفضف والدها رفًضا  أن يتؼدم شخص بعقـف إلك فتاة لؾزواج :وصورة هذه الؿسللة (2)

شديًدا، ولقست هذه طادة إب وهق يحب ٓبـتف أن تتزوج، لؽـف ٓ يحب هذا الشخضص، 

 ففـا تـازع العؾؿاء.

وهذه الصقرة تختؾػ تؿاًما طـ إذا كان إولقاء يرفضقن تزويجفا إٓ لؼبقؾة معقـة، أو 

 أوصاف وشروط معقـة ٓ تتػؼ مع الشرع.
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 .(1)«ولق امتـع يصقر طاضاًل  ،آمتـاع

 : ٘ٔالشافع 

وجب طؾك القلل  وإن كاكت حرة ودطت إلك كػء» :قال الشقرازي

 .(2)«تزويجفا

 َزوجَفا اْلَحاِكؿ» قال الؿاوردي:
ّ
وطضؾف َلَفا َأن َتدُطقُه إَِلك  ،َوإِذا طضؾفا اْلَقلِل

َفنِن َدَطْتُف إَِلك غقر ُكْػء َفؾُف  ،َلَفا فِل ديـَفا وكسبفا َوَمالَفا َفقْؿَتـع كَِؽاحَفا مـ مؽاىفءٍ 

 إَِلْقِف َأن تْؿَتـ ،َأن يْؿَتـع
ّ
َٓ اْطتَِراض  ،عَولفا إِذا َدَطاَها اْلَقلِل َفنِن َرِضقا بِِف َصحَّ العؼد َو

 .(3)«فِقفِ 

ْوُج الذي دطت إلقف الؿرأة كػًئا،َوإِْن َكاَن ال» :قال الؿاوردي وكان امتـاع القلل  زَّ

َٓ لَِعَدِم   ِحقـَِئٍذ َطاِضاًل اكػلَِؽَراَهتِِف َوُبْغِضِف 
 
 .(4)«ءتِِف َصاَر اْلَقلِل

 :٘احليابل 

ٓ كعؾؿ خالًفا بقـ أهؾ العؾؿ يف أّن لؾسؾطان وٓية تزويج » :ة قال ابن قدام

الؿرأة طـد طدم أولقائفا أو طضؾفؿ، وبف يؼقل مالؽ، والشافعل، وإسحاق، وأبق 

َٓ َولِيَّ َلهُ »طبقد، وأصحاب الرأي، وإصؾ فقف ققل الـبل:  ْؾَطاُن َولِي  َمْن   .(5)«َفالس 

 ٕبرده  أة كػم وامتـع القلل ٓ يؽقن طاضاًل إذا تؼدم لؾؿر :الكْل الثاى

 وبعض الشافعقة. ،وهذا ققل الؿالؽقة ،لخاصب أو خاصبقـ

قؾت: أرأيت البؽر إذا خطبت إلك أبقفا فامتـع إب مـ » :«الؿدوكة»جاء يف 

                                                 

 (.247/ 2« )ائعبدائع الصـ» (1)

 (.157/ 1« )التـبقف يف الػؼف الشافعل» (2)

 (.135/ 1« )اإلقـاع» (3)

 (.112/ 9« )الحاوي الؽبقر» (4)

  ( 361-9/361« )الؿغـل» (5)
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زوجـل فلكا أحب الرجال،  :إكؽاحفا أول ما خطبت إلقف، وقالت الجارية وهل بالغة

ًٓ  ،انورفعت أمرها إلك السؾط وترى  ؟ لفاأيؽقن رد إب الخاصب إول إطضا

  .لؾسؾطان أن يزوجفا إذا أبك إب؟

ا إٓ أين أرى إن طرف طضؾ إب إياها قال: لؿ أسؿع مـ مالؽ فقف شقئً 

رأيت السؾطان إن قامت  ،ا إلقفاولؿ يؽـ مـعف ذلؽ كظرً  ،وضرورتف إياها لذلؽ

إكؿا هق مضار يف  سؾطان إذا طؾؿ أن إبيزوجفا ال الجارية بذلؽ وصؾبت كؽاحف أن

وإن لؿ يعرف فقف « ارَ رَ  ِض َٓ وَ  رَ رَ  َض َٓ »قال:  -  -رده ولقس بـاضر لفا: ٕن الـبل 

 .ا لؿ يفجؿ السؾطان طؾك ابـتف يف إكؽاحفا حتك يتبقـ لف الضررضررً 

ة ا أو خاصبقـ، وقالت الجاريا واحدً قؾت: أرأيت البؽر إذا رد إب طـفا خاصبً 

وأبك إب، أيؽقن إب يف  ،زوجـل فنين أريد الرجال :يف أول مـ خطبفا لألب

  لفا؟أول خاصب رد طـفا معضاًل 

ا أو ؽره أباء طؾك إكؽاح بـاهتؿ إبؽار إٓ أن يؽقن مضارً قال: أرى أكف لقس يُ 

إما  :فنن السؾطان يؼقل لف ،رف ذلؽ مـف وأرادت الجارية الـؽاحفنن طُ  ، لفامعضاًل 

  ، وإما زوجتفا طؾقؽ.أن تزوج

قؾت: ولقس يف هذا طـدك حد يف ققل مالؽ يف رد إب طـفا الخاصب القاحد 

 أو آثـقـ؟

 .(1)«ا إٓ أن كعرف ضرورتف وإطضالفقال: ٓ كعرف مـ ققل مالؽ يف هذا حدًّ 

وٓ يتفؿ يف ابـتف  ،بخاصب وٓ بخاصبقـ وٓ يؽقن طاضاًل » ابن عبد البر: قال

أكثر  ،اا بقـً وفعؾف جائز طؾقفا إٓ أن يتبقـ أكف أضر هبا ضررً  ،ر الحقػ مـفحتك يظف

 .(2)«ذلؽ يف البدن ويف خقف العـة طؾقفا

                                                 

 (.2/117« )الؿدوكة» (1)

 ( 522/ 2« )الؽايف يف فؼف أهؾ الؿديـة» (2)
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 َتْزِويج اْلَبالِغ إِذا دطت إَِلك ُكْػء » :قال ابن حاجب الؿالؽي
ّ
َويجب طؾك اْلَقلِل

ؼ وطضؾ ا ،َفنِن طضؾفا َأمر َفنِن اْمتـع َزوجَفا اْلَحاِكؿ ،مِعقـ َٓ يَتَحؼَّ َب فِل اْلبؽر  ْٕ

 .(1)«برد َخاصب َأو خاصبقـ

 :٘ٔالشافع  

)ويزوج السؾطان( زيادة طؾك ما مر )إذا غاب( » :ال زكريا األكصاري الشافعيق

ا، أو وٓء )مرحؾتقـ، أو أحرم، أو طضؾ( أي: مـع دون ثالث القلل )إقرب( كسبً 

 .(2)«مرات

ا َلْق َطَضَؾ َثاَل » : وقال اٍت َفَلْكَثَر َفَؼْد َفَسَؼ َأمَّ َٓ  ،َث َمرَّ َْبَعُد  ْٕ ُج ا َفُقَزوِّ

ْؾَطاُن َكَؿا سقليت  .(3)«الس 

اْمَتـََع  :)إَذا َطَضَؾ( الـَِّسقُب )اْلَؼِريُب( َوَلْق ُمْجبًِرا، َأْي " :قال الخطقب الشربقـي

َكَُّف َح 
ِ
ـْ َتْزِويِجَفا ُهَق )َواْلُؿْعتُِؼ( َوَطَصَبُتُف: ٕ

اُه مِ ـْ َوَفاِئِف َوفَّ
ؼٌّ َطَؾْقِفْؿ، َفنَِذا اْمَتـَُعقا مِ

ُف إَذا َكاَن اْلَعْضُؾ ُدوَن َثاَلِث  َيُة لأِْلَْبَعِد َجْزًما، َوَهَذا َمَحؾ  َٓ َٓ َتـَْتِؼُؾ اْلِق اْلَحاكُِؿ، َو

اٍت  َْبَعُد بِـَاًء َطَؾك َمـْ  ،َمرَّ ْٕ َج ا اٍت َزوَّ َيِة اْلَػاِسِؼ َكَؿا َقاَل َفنِْن َكاَن َثاَلَث َمرَّ َٓ ِع ِو

ْقَخانِ   .(4)«الشَّ

 : ٘احليابل 

وقال ابـ طؼقؾ يف العضؾ: ٓ يػسؼ إٓ أن يتؽرر الخطاب وهق » :قال الزركشي

ا تصقر الصغقرة يف حؽؿ فنذً  ،يؿـع، أو يعضؾ جؿاطة مـ مقلقاتف دفعة واحدة

 (5)«الؽبقرة

                                                 

 (.1/256« )جامع إمفات» (1)

 ( 44/ 2« )الطالبفتح القهاب بشرح مـفج » (2)

 الؿصدر السابؼ (3)

 (.252/ 4« )مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج» (4)

 (.56/ 5« )شرح الزركشل طؾك مختصر الخرقل» (5)
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ومـعفا مـ  ذا طضؾ والد البؽر الؿجربةإ»: «الؿوسوعة الػؼفقة الؽويتقة»جاء يف 

يلمره  :ءة مـ ترغب يف زواجفاكػكؽاح مـ ترغب فقف، ورفعت أمرها لؾؼضاء، وثبت 

الحاكؿ بتزويجفا، فنن امتـع ارتػع إجباره، وزوجفا الحاكؿ، وٓ بد مـ كطؼفا 

والحـابؾة طـ هذا إٓ يف  ،وٓ يختؾػ مذهب الشافعقة، برضاها بالزوج وبالصداق

  .(1)«اض التػصقالت، كتؽرار امتـاع القلل العاضؾ مرارً بع

 :الزاجح 

ة تبقـ أنَّ الؿرأة إذا أرادت كػًئا بعقـف بعد طرض أققال أهؾ العؾؿ يف الؿسلل

فقؾزمف  : مادام الؿتؼدم كػمفبعض العؾؿاء يؼقلقن ،متـع القلل أول مرة أو ثاين مرةوا

لقس ٕحد أن يتؼدمف  :العؾؿاء يؼقلقن ، وبعض، وإن امتـع اكتؼؾت القٓيةأن يزوج

 ، وهذا الذي يبدوويزوج بـاتف لؿجرد رفضف خاصب أو خاصبقـ ما لؿ يظفر إطضالف

أن  ب أو خاصبقـ أو حتك ثالثة فال أرىأنَّ القلل إذا رفض خاص :-واهلل أطؾؿ-لل 

أن ولؽـ طؾل القلل  ،أحد طؾل أن يزوج بـاتف إٓ إذا ضفر إطضالف وامتـاطف ُيؼِدم

، وٓ لزواج إذا تؼدم لفا مـ هق لفا كػميتؼل اهلل طزَّ وجؾ ويخشاه وٓ يؿـع ابـتف مـ ا

فؾقتؼل اهلل  لزواج مـ أجؾ راتب سقلخذه مـ ورائفا إن كاكت مقضػة،يؿـعفا مـ ا

ّٕن كؾ راع سُقسلل طـ  :ل طـفا بقـ يدي اهلل يقم الؼقامةابـتف ففق مسمو ػَّ عِ ولقُ 

 وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل. ،عانواهلل الؿست ،رطقتف

 

 

  

                                                 

(1) (8 /179.) 
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 إذا أعضل الْيل ُل ٌلً الْالٌخ ه

 
 ثعدٍ أّ السلطبى ؟ ي

 

 :اختؾف أهل العؾم يف الؿسللة عؾي رأيقن

 ّرّآ٘ عً أمحد ،ٍّْ قْل الشافعٔ٘ ،: ٓشّج الضلطاٌالزأٖ األّل. 

  زمحوه اهلل-ًإلَك أقٌاهله-:  

 ٘ٔالشافع: 

ن دطت الؿرأة أن تزوج بؽػء، فامتـع القلل.. زوجفا فن» :قال الشقرازي

َفنِْن : »بعد العاضؾ مـ إولقاء، لؼقلف  ـْ الحاكؿ، وٓ تـتؼؾ القٓية إلك مَ 

َٓ َولِيَّ َلهُ  اْشَتَجُروا، ْؾَطاُن َولِي  َمْن   .(1)««َفالس 

 طان:أة طـ الـؽاح اكتؼؾت إلك السؾإن إولقاء إذا طضؾقا الؿر» :قال الؿطقعي

 ،ٕن آختالف الؿراد يف الخرب أن يؼقل كؾ واحد مـفؿ: ٓ أزوجفا بؾ زوجفا أكت

 .(2)«فال تـتؼؾ إلك السؾطان ل كؾ واحد مـفؿ: أكا أزوجفا دوكؽ،فلما إذا قا

ا يف فنن دطتف إلك غقره كان لف آمتـاع: ٕن لف حؼًّ » :قال الخطقب الشربقـي

أو مجبقب بالباء لزمف إجابتفا،  ،ق دطت إلك طـقـءة، ويمخذ مـ التعؾقؾ أهنا لاؽػال

، إذ ٓ حؼ لف يف التؿتع، بخالف ما إذا دطتف إلك أجذم أو فنن امتـع كان طاضاًل 

  .(3)«: ٕكف يعقر بذلؽأبرص أو مجـقن

                                                 

 (.175/ 9« )البقان يف مذهب اإلمام الشافعل» (1)

 (.16/151« )الؿجؿقع» (2)

 الؽتب العؾؿقة.( ط. دار 4/252« )مغـل الؿحتاج» (3)
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 ٘احليابل:  

وإن دطت الؿرأة ولقفا إلك تزويجفا مـ كػء فعضؾفا فؾألبعد » :قال ابن قدامة

لؼقل الـبل  ،وهق اختقار أبق بؽر ،: ٓ يزوجفا إٓ السؾطان، وطـففتزويجفا كص طؾق

َٓ َولِيَّ َلهُ » ْؾَطاُن َولِي  َمْن   .(1)«« َفنِْن اْشَتَجُروا،َفالس 

 ٕقْل اجلنَْر مً احليفٔ٘ ،بعدِ ال الضلطاٌ ًِٓلٕ الْالٓ٘ َم :الزأٖ الثاى ٍّْ ،

  .ّاحليابل٘ ،املالكّٔ٘

 َْ٘ٔقَرُب َغاِئًبا َغْقَبًة ُمـَْؼطَِعًة َفؾأِْلَْبَعِد َأْن »: سيقال السرخ: احليف ْٕ َفنِْن َكاَن ا

َجَفا ِطـَْدَكا  .(2)«ُيَزوِّ

 ٘ٔا يؼقل: إذا غاب القلل وأما الؿسللة الثاكقة فنن مالؽً » :قال ابن رشد  :املالك

سبب إقرب اكتؼؾت القٓية إلك إبعد. وقال الشافعل: تـتؼؾ إلك السؾطان. و

أم ٓ؟ وذلؽ أكف ٓ خالف طـدهؿ يف  ؿ هؾ الغقبة يف ذلؽ بؿـزلة الؿقت،اختالفف

 .(3)«اكتؼالفا يف الؿقت

 ٘وإن دطت الؿرأة ولقفا إلك تزويجفا مـ كػء » :قال ابن قدامة :احليابل

 (4)«فؾألبعد تزويجفا كص طؾقف ،فعضؾفا

، هذا ضؾفا جؿقع إولقاءٓ تـتؼؾ القٓية إلك السؾطان إٓ إذا أط :(دؿ)قؾت أح 

 وباهلل تعالك التقفقؼ. ،لدىَّ مـ أققال العؾؿاءهق الظاهر 

                                                 

 (.3/9« )الؽايف يف فؼف أحؿد» (1)

 (.221/ 4« )الؿبسقط» (2)

  ( 41/ 3« )بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد» (3)

 (.3/9« )الؽايف يف فؼف أحؿد» (4)
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 : إذا شّعِب الْيل األثعد هسألخ
 هع ّعْد األقسة ّعدم إعضبلَ

 

 :هل الػؼفاء يف الؿسللة عؾى قولقناختؾف أ

 ُٓعضلالكْل األّل ، ٍّْ قْل : ال ٓصح سّاج األبعد يف ّجْد األقزب ما مل 

 ، ّالٔك أقْاهله:فعٔ٘، ّاحليابل٘الشا

 ٘ٔالشافع: 

ـْ ِقَبِؾ َأبِقَفا ُثؿَّ َطؾِ »: قال الشافعي
َٓ َيْعَؾُؿ َلَفا َقِريًبا مِ َجَفا َمْقَلك كِْعَؿٍة َو َؿ َوَلْق َزوَّ

  َكاَن الـَِّؽاُح َمْػُسقًخا:
ٍّ
َكَُّف َغْقُر َولِل

ِ
 َقَراَبٍة ُيعْ  ،ٕ

 
َجَفا َولِل َؾُؿ َأْقَرُب مِـُْف َكاَن َكَؿا َلْق َزوَّ

 .(1)«الـَِّؽاُح َمْػُسقًخا

 ٘احليابل: 

َْقَرِب، َفَلَجاَبْتُف إَلك » :قال ابن قدامة ْٕ  ا
ِّ
َْبَعُد، َمَع ُحُضقِر اْلَقلِل ْٕ  ا

 
َجَفا اْلَقلِل إَذا َزوَّ

 
 
افِِعل . َوبَِفَذا َقاَل الشَّ ـْ َغْقِر إْذكِِف، َلْؿ َيِصحَّ

َنَّ َهَذا  ،َتْزِويِجَفا مِ
ِ
ٕ : َوَقاَل َمالٌِؽ: َيِصح 

َجَفا بِنِ  ، َفَصحَّ َلُف َأْن ُيَزوِّ ٌّ
َْقَرِب. َوَلـَاَولِل ْٕ َأنَّ َهَذا ُمْسَتِحؼٌّ بِالتَّْعِصقِب، َفَؾْؿ  ْذكَِفا َكا

َْقَرِب، َكاْلِؿقَراِث، َوبَِفَذا َفاَرَق اْلَؼِريُب ا ْٕ  .(2)«ْلَبِعقدَ َيْثُبْت لأِْلَْبَعِد َمَع ُوُجقِد ا

                                                 

 (.5/15« )إم» (1)

 (.28/ 7« )الؿغـل ٓبـ قدامة» (2)
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 ٕألىُ  ;جيْس سّاج األبعد يف ّجْد األقزب إٌ أصاب ّجُ اليكاح :الكْل الثاى

  ٍّْ قْل اإلماو مالك بً أىط ،ّلٕ

ا كؾفؿ وبعضفؿ قؾت: أرأيت الؿرأة يؽقن أولقاؤها حضقرً » :«الؿدوكة»جاء يف 

زوجفا العؿ، أقعد هبا مـ بعض، مـفؿ العؿ وإخ والجد وولد القلد والقلد كػسف، ف

 فلكؽر ولدها وسائر إولقاء تزويجفا، وقد رضقت الؿرأة؟ 

  .قال: ذلؽ جائز طؾك إولقاء طـد مالؽ

قال: وقال مالؽ يف الؿرأة الثقب لفا إب وإخ، فقزوجفا إخ برضاها وأكؽر 

  .أذلؽ لف؟ ،إب ذلؽ

د مؾؽت قال مالؽ: لقس لألب هفـا ققل إذا زوجفا إخ برضاها: ٕهنا ق

 .(1)«أمرها

  الزاجح: 

ف ٓ يزوج إبعد يف وجقد إقرب، وطدم أك -واهلل أطؾؿ-الذي يرتجح لل 

 إطضالف.

 

 

  

                                                 

(1) (2 /115.) 
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 سأح رصّجيِب ثأقل هي هِس هضلِب إذا طلجذ ادل 
 ؟ّاهزٌع الْيل ُل ٌكْى عبضاًل 

 

 :أهل العؾم يف الؿسللة عؾي قولقن اختؾف

 ّحمند  ،ّبُ قال أبْ ْٓصف، َز حل خال  للنزأّٗامل ،: لٔط مً حكُالكْل األّل

 .الشافعٔ٘، ّاحليابلّ٘مً احليفٔ٘، 

 : ًالَك أدلتوه ًتفصَل أقٌاهله 

 األحياف: 

إذا تزوجت وكؼصت طـ مفر مثؾفا فؾألولقاء  :أي ققلـا» :قال ابن الفؿام

 .(1)«آطرتاض، وقال محؿد مع أبل يقسػ: لقس لفؿ ذلؽ

 ٘ٔالشافع: 

ولقس لف آمتـاع لـؼصان الؿفر أو لؽقكف مـ غقر كؼد البؾد إذا » :ربقـيشقال ال

وسقاء صؾبت التزويج بؿفر  قال ابـ قدامة: ،رضقت بذلؽ: ٕن الؿفر محض حؼفا

 مثؾفا أو دوكف.

لفؿ مـعفا مـ  :وقال أبق حـقػة ،وأبق يقسػ ومحؿد ،وهبذا قال الشافعل

ؾك كسائفا، لـؼص ا، وفقف ضرر طلؽ طارً التزويج بدون مفر مثؾفا: ٕن طؾقفؿ يف ذ

أن الؿفر خالص حؼفا، وطقض يختص هبا، فؾؿ يؽـ لفؿ  مفر مثؾفـ. ولـا

ف، آطرتاض طؾقفا فقف، كثؿـ طبدها، وأجرة دارها، وٕهنا لق أسؼطتف بعد وجقب

                                                 

 (.312/ 3« )فتح الؼدير» (1)
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 .(1)«سؼط كؾف، فبعضف أولك

 أدلتوه: اضتدلٌا باألثس ًاملعقٌل: 

 ٘أًّلا: أدل٘ الضي: 

 طـ 
ِ
، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ـِ َجْت َطَؾك َكْعَؾْق ـْ َبـِل َفَزاَرَة َتَزوَّ

ـِ َربِقَعَة، َأنَّ اْمَرَأًة مِ َطامِِر ْب

: «(2)َقاَلْت: َكَعْؿ، َقاَل: َفَلَجاَزهُ « َأَرِضقِت ِمْن َكْػِسِك َوَمالِِك بِـَْعَؾْقِن؟. 

 :املعكْل 

 هبا وحدها فؾقس مـ حؼ طقض يختص أّن الؿفر حؼ خالص لؾؿرأة وهق

 ولقاء آطرتاض طؾقفا يف مفرها.إ

 .فلولل أن يسؼط بعضف ،أن الؿرأة لق أسؼطت مفرها بعد وجقبف لفا سؼط كؾف

 ّبُ قال أبْ حئف٘ ،الكْل الثاىٕ : مً حل األّلٔاٛ االعرتاض. 

وإن كاكت قصرت يف مفرها فزوجت كػسفا بدون صداق » :قال السرخسي

، يف ققل ألولقاء حؼ آطرتاض حتك يبؾغ هبا مفر مثؾفا أو يػرق بقـفؿاكان ل ،مثؾفا

رحؿفؿا اهلل -، وطؾك ققل أبل يقسػ ومحؿد -رحؿف اهلل تعالك-أبل حـقػة 

                                                 

 (.31/ 7« )الؿغـل» (1)

« الؿسـد»(، وأحؿد يف 1888(، وابـ ماجف )1113أخرجف الرتمذي ) ضعقف: (2)

« مسـده»(، وأبق داود الطقالسل يف 16363« )مصـػف»(، وابـ أبل شقبة يف 3/445)

(، وغقرهؿ مـ صرق: طـ طاصؿ بـ طبقد اهلل، 13789« )الؽربى»(، والبقفؼل يف 1239)

عة، طـ أبقف...، فذكره، وطاصؿ ضعقػ الحديث: قال: سؿعت طبد اهلل بـ طامر بـ ربق

مـؽر "، وقال أبق حاتؿ: "مـؽر الحديث"ضعػف الـسائل، وابـ معقـ، وقال البخاري: 

، وقال "هق مـؽر"( : 4/85« )العؾؾ»، وقال أبق حاتؿ يف "الحديث، مضطرب الحديث

لصداق ٓ وقد وردت أحاديث يف أقؾ ا"( : 9/211« )فتح الباري»الحافظ ابـ حجر يف 

 وذكر مـفا هذا الحديث. "يثبت مـفا شلء مـفا...
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 .(1)«ٓ يثبت لألولقاء حؼ آطرتاض -تعالك

عقرون بـؼصان أن إولقاء يتػاخرون بؽؿال مفرها ويُ  :وجفة أبل حـقػة 

 .فر الؿقمسات الزاكقات طادةفنن ذلؽ م ،مفرها

  الزاجح: 

الذي يرتجح لدّي يف الؿسللة أن الؿفر حؼ خالص لؾؿرأة لقس مـ حؼ القلل 

ة بؿفر لؾؿرأ ، فنذا تؼدم شخص كػمأن يؿـعفا مـ الزواج بالشخص الؽػء بسببف

، فؾقس لؾقلل آطرتاض ما دامت طاقؾة وبالغة ،مقافؼة قؾقؾ لقس كؿفر أمثالفا وهل

 واهلل أطؾؿ. ؼدم كؿا أسؾػت كػم،والؿت
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ب،
ً
ب آّأزاد الْيل  إذا أزادد ادلسأح كفئ

ً
 .؟، فوب احلكنخسكفئ

 

 :لؾعؾؿاءيف الؿسللة ققٓن 

 ّٝا،: أالكْل األّل ُٓكدو ما داو كف ّ  ٍّْ قْل اجلنَْر مً املالكٔ٘، َّ مً دعت إلُٔ 

  :، ّاحليابل٘الشافعٕ

  اهلل:زمحوه -ًإلَك أقٌاهله  

 الكٔ٘امل: 

َلْق َدَطْت لُِؽْػٍء َوَدَطا َولِق َفا لُِؽْػٍء َغْقِرِه َكاَن )ُكْػُمَها » :قال الدردير الؿالؽي

ـُ ُكْػُمَها :َأْي  ،َأْوَجَب  :َأْوَلك( َأْي   .(1)«)َفَقْلُمُرُه اْلَحاكُِؿ( بَِتْزِويِجَفا ،َفَقَتَعقَّ

 شافعٔال:٘ 

 َلْق » :قال الشافعي
َ
َكاَكْت َبالَِغًة َفَدَطْقهتَا إَلك َخْقِر الـَّاِس َوَدَطْت إَلك ُدوكِِف إَذا َفِفل

ـْ َدَطْت إَلْقفِ  :َكاَن ُكْػًئا اهُ  ،َكاَن اْلَحؼ  ِطـَْدك َأنَّ َزْوَجَفا َم  ،َوَحَراٌم ِطـَْدك َأْن َتْؿـََعَفا إيَّ

ُجُف ؟ َقاَل  ـُ بِِف َأَلْقَس َتَزوَّ  .(2)«َكَعؿْ  :َوَلَعؾََّفا ُتْػَتَت

 :٘احليابل  

فنن تعققـفا يؼدم  ،غقره أما إن طقـت كػًئا وطقـ القلل كػًئا» :قال الزركشي

 .(3)«طؾقف

                                                 

 (.231/ 2« )الشرح الؽبقر» (1)

 (.183/ 5« )إم لؾشافعل» (2)

 (.56/ 5« )شرح الزركشل طؾك مختصر الخرقل» (3)
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 ٕمً عٔيُ الْلٕ أّىل ٍّْ األصح عيد الشافعٔ٘ :الكْل الثاى َّ   .أ

طقـت كػئا، وأراد إب تزويجفا بؽػء آخر، كان لف ذلؽ طؾك » :قال الـووي

 .(1)«إصح

 زاجح:ال 

ؿفقر أنَّ الؿرأة إن طقـت )كػًئا( وطقـ القلل كػًئا الذي يرتجح لل هق ققل الج

  فالن ابـ فالن. ريدأ :طقـتف أي قالت ومعـك ،مـ طقـتف ُيؼدم ، أنَّ خرآ

؟ فقـظر سبب رفضف، وكؿ أو ٓ لة إذا رفضف القلل هؾ يؽقن طاضاًل لؽـ مسل

 سؿك طاضاًل أنَّ القلل ٓ يُ  لكقد مراًرامرة رفض، فقؾزم الـظر لفذه الجقاكب، مع الت

 واهلل الؿقفؼ.  ،الؽػء فال غقرأما  ،متـع مـ تزويج الؽػء لؾؿرأةاإن إٓ 

 

 

 

  

                                                 

 ( 55/ 7« )روضة الطالبقـ وطؿدة الؿػتقـ» (1)
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 كفء ّاهزٌع الْيل ال ٌكْى عبضاًل إذا دعذ إيل غري 
 

يف أنَّ الؿرأة إذا أرادت أن تتزوج  اؿ خالفً ؾٓ أطؾؿ بقـ أهؾ الع :)قؾت أحؿد(

 .أنَّ لؾقلل حؼ آمتـاع وٓ يؽقن حقـئذ طاضاًل  ،فامـ غقر كػء ل

 ًهري بعض أقٌاهله: 

  ٘ٔالشافع: 

 ،وإن دطت الؿـؽقحة إلك غقر كػء لؿ يؾزم القلل تزويجفا» :قال الشقرازي 

 .(1)«جاز تزويجفا ، فنن رضقا جؿقًعإكف يؾحؼف العار

 ٘احليابل: 

كػئفا، فؾف مـعفا مـ ذلؽ، وٓ فلما إن صؾبت التزويج بغقر »قال ابن قدامة: 

 لفا هبذا: ٕكف لق زوجت مـ غقر كػئفا، كان لف فسخ الـؽاح، فألن يؽقن طاضاًل 

 .(2)«تؿـع مـف ابتداء أولك

لؽـ هاهـا مسللة، وهل أن الؿرأة إذا طقَّـت مـ لقس » :قال الشقخ ابن عثقؿقن 

هذا الرجؾ وجؽ مثؾ بؽػء فنن إب ٓ يطقعفا، وٓ إثؿ طؾقف، ويؼقل: أكا ٓ أز

 .(3)«فعؾك العقـ والرأس ًئا، ولؽـ إذا طقـت كػأبًدا

َٓ » :«الؿوسوعة الػؼفقة الؽويتقة»جاء يف   َطاِضاًل  َو
 
ـْ  ُيْعَتَبُر اْلَقلِل

إَِذا اْمَتـََع مِ

                                                 

 (.432/ 2)« الؿفذب يف فؼة اإلمام الشافعل» (1)

 (.31/ 7« )الؿغـل» (2)

 (.12/61،61« )الشرح الؿؿتع» (3)



 

 

 حق الفتاة في إختيار ذريك الحياة 110

ـْ َغْقِر ُكْػءٍ 
 .(1)«َتْزِويِجَفا مِ

  :٘اخلالص 

فـظر إب لػالن ؼدم لخطبتل، فالن يحبـل ويريد أن يت :إذا قالت فتاة ٕبقفا

 ماجـًا يحتثل الؿخدرات والؿسؽرات: اأو تارًكا لؾصالة، أو شابًّ  ،هذا فقجده مدخـًا

 بؾ ولف أن يصؿؿ طؾك الرفض. ،فؾؾقالد أن يرفض مثؾ هذا الخاصب الشرير

 ٘اخلامت: 

ـا وجؾ أن يجعؾ هذه الؽؾؿات يف مقزان حسـات اهلل طزَّ  وهبذا الؼدر أكتػل سائاًل 

وما كان مـ صقاب فؿـ اهلل وحده فؾف الـعؿة  ،يقم كؾؼاه إكف ولل ذلؽ والؼادر طؾقف

 ،وما كان مـ خطل فؿـ كػسل الؿؼصرة ومـ الشقطان ،والػضؾ والثـاء الحسـ

أدطل لـػسل العصؿة مـ  وٓ ،وأستغػر اهلل وأتقب إلقف طـ كؾ شلء ٓ يرضقف

شر، فؿـ كان لف أي تقجقف أو استدراك فتؾؽ أمقر تعرتي الب ،لؾ والسفقالخطل والز

 أو تعؼب فؾقبدي لـا الـصقحة جزاه اهلل خقًرا

 وصل الؾفم عؾى سقدكا محؿد، والحؿد هلل رب العالؿقن.

 كتبى

 رجب آلأمحد بً حمنْد 

 . حامًدا اهلل ومصؾًقا ومسؾًؿا عؾى رسوله محؿد

@yahoo.com2102gh_ahmed_gh 

 (.22212164110) هاتف
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